Bibliotekaren

2016

Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

7

Forbundsstyret kaller inn
ekstraordinært landsmøte:
Enstemmig forslag om å skifte
hovedorganisasjon fra YS til Unio.

Trenger flere
praksisbibliotek
i Oslo-området

Lærdommer fra
Kongsberg bibliotek

Bibliotekaren

Innhold
Lederen har ordet

side

3

Bibliotekaren er Bibliotekarforbundets tidsskrift
og utkommer med 10 nummer i året.

Lærdommer fra
Kongsberg bibliotek

Ansvarlig redaktør

Kongsberg bibliotek har driftet sin virksomhet i nye lokaler i snart ett år, med nye
tjenester, ubetjent åpningstid. Tiden er
inne til å se på erfaringer og statistikk.

Gjennomlevde uh-fusjoner i praksis
Nye roller for bibliotekarer i UH-sektoren: Ser inn i spåkulen
Enighet i justeringsforhandlingene i Oslo kommune
Virke-oppgjøret i havn for BFs medlemmer
Godtgjøring for forhandling på "feil" arbeidsplass

side
side
side
side
side

4
14
16
18
18
19

Har du plass til studentar?

Erling Bergan

Redaksjonens adresse
Runnen 4, 6812 FØRDE
Telefon: 91 31 80 01
Epost:
erling.bergan@bibforb.no

Abonnement
Kr. 290 pr. år betales til BFs konto 6039.05.64093.
Merk innbetalingen Abonnement. Henvendelser
om abonnement rettes til BFs sekretariat:
bf@bibforb.no eller tlf. 48 02 09 00.

Annonsepriser:
1/8 side
1/4 side
1/2 side
1/1 side

20
side

- Jeg håper på en engasjert debatt om eventuelt
skifte av hovedorganisasjon, sier forbundsleder
Margunn Haugland. Hun er samtidig tydelig på
at BFs forbundsstyre enstemmig går inn for en
overgang til Unio.
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Lederen har ordet
For første gang i BFs 23-årige historie
kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.
Forbundets vedtekter, § 7.7 sier følgende om ekstraordinært landsmøte:
"Når forbundsstyret finner at særlig viktige saker gjør det nødvendig, når minst
1/4 av medlemmene krever det, eller når
minst halvparten av fylkeslagene krever
det skal forbundsstyret sammenkalle til
ekstraordinært landsmøte med minst 6
ukers skriftlig varsel."
Forslag om skifte av
hovedorganisasjon
Når vi i forbundsstyret nå innkaller til
ekstraordinært landsmøte er det med
hjemmel i første ledd i denne bestemmelsen, altså at særlig viktige saker gjør det
nødvendig. Den aktuelle saken er vedtak
i forbundsstyret om å foreslå at Bibliotekarforbundet skifter hovedorganisasjon
fra YS til Unio.
Den norske modellen for lønnsdannelse
og medbestemmelse legger opp til at
fagforeningene er med i en hovedorganisasjon. Hovedorganisasjonen opptrer
i mange sammenhenger for fagforeningene, blant annet i de sentrale lønnsoppgjørene hvor vi som regel forhandler
sammenslutningsvis. Partsforhold og
politisk arbeid innen arbeidslivsspørsmål
som angår medlemmer i alle forbund, blir
også i stor grad håndtert av hovedorganisasjonen.

”

I BFs valg av hovedorganisasjon har det
alltid vært viktig at hovedorganisasjonen
er partipolitisk uavhengig. Men hva annet
bør vektlegges?
AF, YS og Unio
BF ble stiftet i 1993, og meldte seg i
1994 inn i hovedorganisasjonen Akademikernes Fellesorganisasjon (AF), som da
var hovedorganisasjonen for fagforbund
som organiserte medlemmer med høyere utdanning. I løpet av 2001 ble AF
oppløst, så på landsmøtet i april 2001
måtte BF velge ny hovedorganisasjon.
Vi vedtok da å melde oss inn i YS fra 1.
juli. Unio var ikke et alternativ da, siden
forløperen til Unio, UHO, først ble dannet
i desember 2001.
Da BF meldte seg inn i YS var det flere
av de andre AF-forbundene som også
viste interesse for YS. Vi håpet at BFs
innmelding i YS skulle bidra, sammen med
de andre AF-forbundene, til en "forsterket
høyskoleprofil" i YS. Men i løpet av 15
årene vi har vært medlem av YS har det
foregått en utvikling i YS som i mindre
grad stemmer overens med BFs profil
som høyskoleforbund, og ikke minst som
profesjonsforbund.
Profesjonsforbundene i Unio
I årenes løp har Unio vokst og styrket
seg som en hovedorganisasjon for forbund med medlemmer som har universitets- eller høyskoleutdanning. De fleste

Et medlemskap i Unio vil gi BF fellesskap
med fagforeninger som har lik utdanningslengde
og lønnspolitikk som BF.

”

profesjonsforbund for høyskoleutdannede er organisert i Unio, noe som gir
organisasjonen identitet og innflytelse
som hovedorganisasjonen for høyskolegruppene.
Å skifte hovedorganisasjon er en krevende prosess. Vi må sikre at små og
store endringer som vil skje på grunn av
et eventuelt hovedorganisasjonsskifte blir
gode. Mange steder vil ikke BF-tillitsvalgte
merke den store forskjellen av et skifte,
andre steder må BFs tillitsvalgte finne nye
samarbeidspartnere. Men et samarbeid
med fagforbund som organiserer høyskolegrupper i offentlig sektor og som i
stor grad er profesjonsforbund vil være
en fordel for BF.
Lik utdanningslengde
og lønnspolitikk
Et medlemskap i Unio vil gi BF fellesskap med fagforeninger som har
lik utdanningslengde og lønnspolitikk
som BF. BF vil som profesjonsforbund
med høgskoleutdannede medlemmer
finne flere lignende både forbund og
medlemmer i Unio enn i YS. Jeg mener
et felleskap blant profesjonsforbund vil
være det som tjener interessene til BFs
medlemmer best.
Forbundsstyret har lagt opp til en bred
forankring av avgjørelsen om skifte av
hovedorganisasjon i organisasjonen. Vi
legger opp til at spørsmålet debatteres
både på medlemsmøter i fylkeslagene
før det vil være en endelig behandling
på ekstraordinært landsmøte.
Jeg håper på stort engasjement i hele
organisasjonen – så kjør debatt!

Margunn Haugland
Forbundsleder
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BIBLIOTEKUTVIKLING

• Kongsberg fikk nytt bibliotek i fjor, og besøkstallene er mangedoblet.
• Utlånstallene viser at ny litteratur i et fagområde gir økt utlån.
• Ubetjent åpningstid har vist seg å være et klokt valg.
• - Kunnskap skal ikke låses inn, det skal åpnes opp for, skriver
biblioteksjef Elisabeth Bergstrøm.

Ett år med nye og meråpne lokaler:

Lærdommer fra
Kongsberg bibliotek
Kongsberg bibliotek har driftet sin virksomhet i nye lokaler i snart ett år. Biblioteket har utviklet nye tjenester, blant annet har biblioteket åpnet helt opp for alle i ubetjent åpningstid.
Tiden er inne til å se på erfaringer og statistikk som avspeiler hvordan publikum tar biblioteket i bruk. Etter en intens periode med fokus på planlegging og oppfølging av byggeprosessen, har biblioteket nå fokus på tjenesteutvikling tilpasset nytt lovverk og endringer og
behov i samfunnet forøvrig.

Tekst:
Elisabeth Bergstrøm
Biblioteksjef i Kongsberg kommune
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Litt om bakgrunnen…
Kongsberg bibliotek har i ca 20 år hatt
tilhold i et eget bibliotekbygg, sentralt
plassert på østsiden av Lågen, - elva
med fossen som deler byen i to. Høsten 2013 ble vedtak om bygging av en
kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg
fattet. Bygget skulle romme en rekke
kunnskaps- og kulturfunksjoner, som
kino, musikkteater, høgskole, teknisk
fagskole, norsksenter, vitensenter, ungdomskontor, og en rekke kommunale
kontorer. Og biblioteket.
Bygget var omstridt, plasseringen
var omstridt, flytting av høgskole og
bibliotek var omstridt, …
Selv kom jeg flyttende til Kongsberg
en uke før vedtaket ble fattet, for å
starte i ny jobb som biblioteksjef, og
uten å ha tatt del i kampen i forkant.

Det var en gunstig posisjon for meg
som skulle lede en ny og omstridt bibliotekutvikling.
Ikke hadde jeg følelsesmessige bånd
til de "gamle" lokalene, og ikke hadde
jeg sterke oppfatninger knyttet til den
ene eller den andre siden av elva. Jeg
hadde fått en bestilling av politikerne, og
jeg skulle utføre en faglig utviklingsjobb
ut fra de premissene som var lagt. Min
innstilling til prosjektet tok utgangspunkt
i den bestillingen, samtidig som jeg også
var av den oppfatning at dersom det
skulle bygges et stort, nytt bygg som
skulle huse store deler av kunnskapsog kulturlivet i Kongsberg, - ja, så hører
biblioteket til som en syntese av disse
to funksjonene.
Etter en navnekonkurranse i lokalmiljøet fikk bygget etter hvert navnet Krona.

Biblioteksjef Elisabeth Bergstrøm tester ut gulvspill for "barn". (Foto: Jan Storfossen, Laagendalsposten)

… og så var vi i gang
Da det nye biblioteket i Krona skulle
planlegges, var det viktig å ta i bruk ny
teknologi for å kunne forankre planleggingen av biblioteket på verdier som
tilgjengelighet, åpenhet og tillit. Kongsberg har i dag et bibliotek der det åpnes
opp, inviteres inn, og der brukerne får
benytte seg av bibliotekets lokaler og
samlinger når det passer dem å komme
til biblioteket, ikke når det passer de
bibliotekansatte å være på jobb.
Krona er et seks etasjes bygg, med
biblioteket plassert i byggets 4. etg.
Bygget er plassert i skrått terreng,
så biblioteket har egen inngang fra
utsiden. Ved Kirketorget, for de som er

lokalkjente.
20. august 2015, etter nesten 2 års
hektisk planleggings- og byggeperiode
og en ikke mindre hektisk innflyttingsperiode i juli og august, åpnet Kongsberg
bibliotek i Krona sine dører for publikum.
Meråpent bibliotek
Fra 1. september fikk publikum tilgang
til lokalene også når personalet ikke er
til stede. Biblioteket er utstyrt med «full
pakke» av innlåsingsenheter, alarmer og
kameraer, - og selvbetjeningsutstyr som
gjør brukerne selvhjulpne.
Selvbetjeningsutstyret fører til at ca
90 % av bibliotekets utlån og 100 %
av innleveringene nå utføres av lånerne

selv, slik at de ansatte kan bruke sin
tid med publikum til veiledning og mer
profesjonell, faglig hjelp.
Tilgjengelighet
Personalet er til stede like mye som
før, 45,5 timer pr uke, men bibliotekets
totale åpningstid er økt til 105 timer pr
uke. Biblioteket er åpent 365 dager i
året, også på dager der det ellers ville
vært helt lukket, som for eksempel
søndager og helligdager i jul og påske.
Byggets utforming, og bibliotekets
beliggenhet i bygget, fører imidlertid
til at publikum kan bevege seg fritt
inn i biblioteket uten at de trenger å
benytte seg av innlåsingsenhetene ved 

Fakta:
•
•
•
•
•
•

Kongsberg: 27 013 innbyggere
Biblioteket: 9,4 stillingsressurs
Drifter: Hovedbibliotek + 1 filial
Budsjett: ca 13 millioner kroner
Total åpningstid: 105 t/uke
Bemannet åpningstid: 45,5 t/uke

Bibliotekaren 7/2016

5

Tradisjonelle tilbud veksler med spesielle innslag: Øye-installasjonen er et samarbeid med HBV-Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. (Foto: Erling Bergan)

 inngangsdør og i heis.

Vi praktiserer allikevel skriftlige
avtaler med de lånerne som ønsker
det og gir dem tilgang via lånekortet,
men i Kronas åpningstider er det bare
å spasere ut og inn som man lyster
via en rampe fra etasjene under. Vi
startet med å plassere en bukk på
toppen av rampa der vi orienterte om
at brukerne måtte underskrive avtale
og låse seg inn med lånekort. Men
hvor mange ville bruke lånekortet,
som anvist, og hvor mange ville bare
spasere inn og forbi den bukken vi
hadde satt opp?
Svaret ble: Bukken er flyttbar, - og den
ble flyttet.
Det viser seg at de fleste benytter seg
av andre innganger til biblioteket enn de
som krever lånekort, noe som førte til
at vi etter noen måneder valgte å fjerne
bukken og omprogrammere dørene slik
at de nå åpnes automatisk i hele resten
av byggets åpningstid. Innlåsing med

”

lånekort er kun nødvendig når Krona
for øvrig er stengt, dvs lørdager før kl
10 og søndager før kl 15, samt på helligdager som i påsken og jula. På disse
dagene er biblioteket tilgjengelig 07-22
med lånekort.
De gangene jeg er innom biblioteket
i ubetjent tid, så er min opplevelse at
lokalene på kveldstid i hovedsak fylles
opp av folk som benytter seg av vårt
trådløse nettverk og bibliotekets stasjonære PCer. Innvandrere er absolutt i
flertall. Lørdag ettermiddag og søndager
domineres lokalene av barnefamilier som
tar seg god tid.
Publikum kan benytte kopi- og utskriftsfunksjonene i biblioteket også i
ubetjent åpningstid. Dette er mulig ved
at vi har installert et program der lånerne
forhåndsbetaler en sum som blir knyttet
opp mot lånekortet. PCene kan benyttes
fritt uten innlogging, men idet man skal
skrive ut et dokument, så må man logge
inn med lånekort og pinkode, og så trek-

De gangene jeg er innom biblioteket i
ubetjent tid, så er min opplevelse at lokalene
på kveldstid i hovedsak fylles opp av folk som
benytter seg av vårt trådløse nettverk og bibliotekets stasjonære PCer. Innvandrere er absolutt i flertall. Lørdag ettermiddag og søndager
domineres lokalene av barnefamilier som tar
seg god tid.
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kes beløpet for riktig antall utskrifter fra
«kontoen».
Erfaringer
Kongsberg bibliotek er, så vidt jeg
kjenner til, det eneste bibliotek i sin
størrelse her i landet som har en såpass
åpen løsning. Derfor har det vært ekstra
spennende å følge med på hvordan innbyggerne har tatt tilbudet i bruk.
På grunn av denne løsningen, så sitter
vi ikke på personopplysninger om hvem
som til enhver tid er inne i biblioteket,
kun videoopptak, og vi har heller ikke
mulighet til å praktisere aldersgrenser.
Det har nok ført til at vi har langt høyere
besøkstall enn vi ellers ville hatt, - vi blir
oppsøkt av brukere uten lånekort, og
ungdom oppholder seg i biblioteket på
kveldstid.
Biblioteket har ikke engasjert vekter,
men Krona har en vekter som tømmer
bygget før det stenges for kvelden.
I hvor stor grad ville denne svært åpne
praksisen påvirke bruken av biblioteket,
føre til mer bråk og hærverk og, for oss,
mindre muligheter til å følge opp evt
uønskede hendelser?
Vi har så langt, etter mer enn 10
måneders drift, kun hatt to konkrete
episoder med behov for oppfølging.
En mandag vi kom på jobb så vi at et
stolben i barneavdelingen var brukket. Vi
sjekket videoopptak og kunne se at noen
ungdommer hadde hatt det litt i overkant
moro med den samme stolen. Siden
dette var den første hendelsen, og siden
vi så at det ikke var planlagt hærverk, så
valgte jeg å innkalle ungdommene til et
møte med meg uken etter. Jeg hadde da
et møte med 12 stk 13-åringer. Jeg viste
dem stillfoto fra videoopptakene, og for-

Noen trenger hjelp til selvbetjent utlån, mens andre mikser sin egen musikk i «Audiofaktor» - og sender lydfilen til seg selv eller andre. (Foto: Erling Bergan)

klarte dem hva prosedyrene ville være
neste gang noe tilsvarende skjedde.
Varsling av foreldre, erstatningskrav og
evt anmeldelse. Vi hadde en fin samtale
om handling og konsekvens og den
enkeltes ansvar, og så gjorde vi en deal
om at vi skulle la det bli med advarsel
denne gangen mot at de var med på
å spre i ungdomsmiljøet at vi sitter på
gode opptak, og at vi vil ansvarliggjøre
personer for slik misbruk av inventaret.
Dette er nå flere måneder siden, og det
har ikke skjedd noe tilsvarende, selv
om ungdom nok bruker biblioteket som
oppholdssted på kveldstid, og nok også
lager en del støy.
Den andre episoden ble vi gjort oppmerksomme på ved at vi fikk en telefon
fra politiet som hadde fått inn en anmeldelse på en person som var blitt angrepet i bibliotekets lokaler. Politiet ønsket
bilder av hendelsen og av de involverte
personene. Det fikk de fra oss etter å ha
levert oss en beslagsbeslutning. Hendelsen innebar ikke personskader, og var
heller ikke relatert spesielt til biblioteket
som sådan, men på opptakene kunne vi
se at andre besøkende som var nærheten ble skremt av opptrinnet.
Med tanke på at bibliotekets totale
samlinger og lokaler er såpass tilgjengelige for publikum, så er vi gledelig
overrasket over at det har vært så lite
misbruk av tilbudet. Og med tanke på
alle de som har glede av å benytte seg
av lån og levering og åpent trådløst nett
på kveldstid og i helger, så har både vi
og publikum så langt betalt en meget
lav pris i form av uønskede hendelser.
Nettopp det at det er såpass mange til
stede i lokalene til enhver tid, fører nok
også til en grad av "indre justis".

Personvern
Biblioteket er videoovervåket av 15
kameraer plassert rundt i bibliotekets
lokaler. Vi er opptatte av å følge lovverket i håndtering av personopplysninger, og har strenge rutiner for sjekking
av videoopptak. Kommuneadvokaten
ble invitert til et personalmøte for en
gjennomgang av lovverk knyttet til
behandling av slikt materiale. For oss
er det viktig at publikum ikke føler seg
overvåket når de bruker biblioteket, samtidig som oppslagene om at lokalene er
videoovervåket forhåpentligvis forebygger uønskede hendelser og signaliserer
trygghet. Vi har utarbeidet en intern
rutinebeskrivelse der det stilles krav
om foranledning og oppfølging dersom
opptak skal sjekkes.

Alle opptak slettes automatisk etter
7 dager.
Statistikk fra de 9 første månedene
Bibliothecas administrasjonsprogram,
Smartadmin, gir oss gode muligheter til
å hente ut informasjon om bruken av
biblioteket. Her kan vi velge ut dager
og klokkeslett vi ønsker statistikk for.
Supplert med data hentet fra BIBLIOFIL’s
statistikkmodul, sitter vi i dag med en
god oversikt over besøks- og bruksmønsteret både i betjent og ubetjent tid.
Det totale antall besøkende i biblioteket i perioden 01.09.2015 – 31.05.2016
er på 476.376 personer. Til sammenlikning hadde biblioteket, i tidligere lokaler,
totalt 124.381 besøkende i 2014, som
er det siste hele driftsåret i de lokalene. 

Besøkstall for Kongsberg bibliotek 01.09.2015–31.05.2016. (Kilde: Bibliothecas Smartadmin-program)
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Kongsberg bibliotek har et variert tilbud: Dataspill, surfing, avislesing og mye mer. Bruken er stigende etter flytting til nye lokaler i Krona.(Foto: Erling Bergan)



Kongsberg biblioteks store økning i besøkstall er nok påvirket av at vi er samlokalisert
med både høgskole og kontorarealer i 5. og
6. etg. En del av de som blir «telt» passerer
biblioteket på vei til eller fra forelesning eller
arbeidsplass. Samtidig er dette personer som,
pga sin nærhet til biblioteket lettere vil kunne
ta i bruk bibliotekets tjenester ved behov. Biblioteket merker en økning i antall studenter
som benytter seg av biblioteket, uten at dette
kan tallfestes.
Opptelling av antall personer som har vært
innom biblioteket utenom betjent åpningstid
siden oppstart, viser 128.135 besøkende.
Dette er kun i ubetjent åpningstid. I tillegg
kommer altså alle de som fremdeles besøker
biblioteket de 45,5 timene i uken betjeningen
er på plass.
Noen enkelttall:
Vi har hentet ut noen tall fra statistikken
på dager og tider der verken studenter eller

ansatte i Krona utgjør noe stort antall.
Søndager er en ukedag der biblioteket
tidligere har vært helt stengt. 16.986 personer har benyttet biblioteket på søndager
disse 9 månedene.
Lørdager stenger biblioteket kl 14. 14.430
personer har brukt biblioteket på lørdager fra
kl 14 og utover ettermiddag/kveld og lånt til
sammen 2.941 bøker eller annet materiale.
Hverdager (mandag-torsdag) etter kl 19
har 17.930 personer valgt å bruke biblioteket.
1. juledag var 87 personer innom biblioteket og lånte med seg 6 bøker, mens på
nyttårsaften var 113 personer innom og
lånte med seg 44 bøker eller annet.
På påskens helligdager, fra Skjærtorsdag
til og med 2. påskedag, brukte totalt 1.611
personer biblioteket og lånte med seg 500
bøker eller annet.
Alt dette er dager da biblioteket ellers ville
vært helt stengt.

Besøkstall utenom betjent åpningstid ved Kongsberg bibliotek 01.09.2015–31.05.2016. I denne tabellen er
det søylen "Hverdager før kl 10" som fanger opp flest studenter og ansatte.
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Når vi har besøk av andre kommuner og andre bibliotek, så får jeg
fort spørsmålet: "Er du ikke redd for
at selvbetjent bibliotek skal bli en
gavepakke til politikere som ønsker
å kutte i bemanningen?" Mitt svar
er at som biblioteksjef så er jeg
alltid redd for at politikerne skal
kutte i bemanningen.
Samtidig er jeg av den oppfatning
at dersom vi ikke tør å ta i bruk
ny, eksisterende teknologi som gir
innbyggerne større og mer individuelt tilpasset tilgang til biblioteket
deres, fordi vi ansatte er redde for
å bli saldert bort, så har vi et ganske så feil perspektiv. Vi må vise
at vi er i stand til å fylle nye hull i
innbyggernes behov i møte med
samfunnets utfordringer.
Samlingsutvikling
og utlån
Det å flytte et bibliotek over en
elv fører ikke til at folk endrer sine
lesevaner. Men biblioteket er nå
lokalisert i et helt nytt bygg som
oppsøkes av mange personer som
ikke kommer innom biblioteket
fordi de har bestemt seg for det,
men bare "dumper" innom mens
de venter på noen som er på kino,
stikker oppom etter kafébesøket i
Haspa, er student ved HSN, el.l.
Det kan jo føre til at folk som ikke
før har benyttet seg av bibliotekets
tilbud nå oppdager en ny ressurs
de kan ta i bruk.
De totale utlånstallene viser en
liten oppgang, og en mer positiv
utvikling enn det biblioteket har
hatt de seneste årene.

Biblioteket har eget område for barnearrangement, og leseplasser for alle. Her fra åpningsdagen for biblioteket i september 2015. (Foto: Erling Bergan)

vi nesten:
• Bestand 31.12.2013: 100 536
• Bestand 31.12.2015: 53 533
I nytt bygg var det ikke tegnet inn magasin. Våre lokaler er publikums lokaler,
med unntak av små, men nødvendige
kontorer og personalrom. Med Depotbiblioteket som hele landets magasin
hadde vi verken behov, plass eller råd til
eget magasin.
Går vi inn i utlånstallene, og tar for oss
10-ergrupper i Dewey, så er en av "utlånsvinnerne" 430-gruppen, som rommer
språkkurs i norsk. Dette har helt sikkert
sammenheng med nåværende samlokalisering med Kongsberg Norsksenter, og
at biblioteket i tillegg har kjøpt inn mange
nye språkkurs. Norske frivillige inviterer
også, i samarbeid med Frivilligsentralen, til
språkkafé og strikkekafé i biblioteket flere
ganger i uken, noe som er med på å øke
antallet minoritetsspråklige i biblioteket,
og i sin tur utlån av samlingene.
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Utlånstall ved Kongsberg bibliotek 2014-2016.

Det interessante ved denne tabellen
er økningen i utlån av faglitteratur for
voksne. Stikk i strid med tendenser ellers i landet.
Vi ser at noen av de områdene innenfor
faglitteraturen der vi kasserte mye og
kjøpte inn mye nytt, f. eks. håndarbeid
og selvhjelpslitteratur, 640 og 150, har
vist positiv utlånsøkning. Sannheten om
at kassering av gammelt + innkjøp av
nytt = mer utlån bør ikke overraske
noen, og jeg oppfordrer alle til å foreta
noen slike øvelser i egen samling. Finn
dere et fagområde som trenger fornyelse. Kassér hardt. Kjøp inn nytt. Hent
ut statistikk i etterkant. Og bruk tallene!
Her ligger det et stort potensiale for en
kommune i å fremme ønsket utvikling
og i å nå mål.
I prosessen fram mot flytting satte
biblioteket i gang en stor samlingsutviklingsprosess. En gjennomgang av
utlånsstatistikk og omløpshastighet på

boksamlingen ned på 10-ergruppenivå
o.a. ble gode verktøy for den prosessen vi skulle og måtte ta. Vi hadde som
mål å halvere samlingen, og det klarte

Utlån av språkkurs og annen norskopplæring
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Tall for perioden 01.01-31.03. for hvert av årene.
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Vitensenteret, vegg-i-vegg med biblioteket, er et spennende areal fullt av teknologiske duppeditter. (Foto: Elisabeth Bergstrøm og Erling Bergan)



Bedre norskkunnskaper utgjør en stor
forskjell for en flyktning eller annen fremmedspråklig, både med tanke på integrering, trivsel og deltakelse i arbeidslivet. I
Kongsberg har biblioteket de siste årene
fått overført integreringsmidler til sitt
budsjett. Hittil i 2016 er det overført kr
400.000,- til bokbudsjettet, og ordningen videreføres på neste års budsjetter
så lenge flyktningeinntaket holder seg
på samme nivå. Hensikten er å bruke
midlene der flyktningene allerede tilbringer sin fritid. Her kan de samtidig få
hjelp til sin språkutvikling, treffe andre,
og benytte seg av den samfunnsarena
biblioteket utgjør. Det følger ingen føringer med midlene, nettopp ut fra en
tanke om at man ønsker et bibliotek der
både nordmenn og flyktninger bruker
biblioteket, møtes, og utvikler relasjoner.
Midlene gjør samtidig biblioteket rustet

”

til å supplere bibliotekets samlinger
med materiell de minoritetsspråklige har
behov for på sin vei mot å bli norske,
integrerte og deltakende innbyggere.
Da Kongsberg bibliotek i Krona skulle
utvikles, lå det kommunale føringer på
at det skulle legges til rette for en faglig
profil basert på realfag og teknologi.
Kongsberg har en 400 år lang teknologisk historie, og dette skal også synes
på innsiden av biblioteket, og i hyllene.
Biblioteket kvitterte ut denne bestillingen på flere måter, blant annet ved å
styrke bibliotekets tilbud av teknologi- og
realfagslitteratur både for barn og voksne.
Innkjøp av 114 nye bøker innen matematikk og fysikk for barn og voksne
avspeiles i utlånstallene som viser økt
utlån av matematikk- og fysikkbøker på
hhv 140 % og 40 %. Det er interessant
å se hvor store utslag en satsing i form

Da Kongsberg bibliotek i Krona skulle utvikles, lå det kommunale føringer på at det skulle
legges til rette for en faglig profil basert på realfag og teknologi. Kongsberg har en 400 år lang
teknologisk historie, og dette skal også synes
på innsiden av biblioteket, og i hyllene. Biblioteket kvitterte ut denne bestillingen på flere måter,
blant annet ved å styrke bibliotekets tilbud av
teknologi- og realfagslitteratur både for barn og
voksne.
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av nyinnkjøpt litteratur innenfor et ønsket
fagområde kan gjøre.
Teknologisatsning
Bibliotekets flerårige samlokalisering
med Kongsberg Vitensenter-Devoteket
har utviklet gode samarbeidstilbud mellom vitensenter og bibliotek. Vitensenteret framstår etter flytting i enda større
grad som en integrert del av biblioteket.
Og omvendt.
Vitensenteret er et spennende og levende areal fullt av teknologiske apparater og andre duppeditter. Da biblioteket
i Krona skulle utvikles, med bestilling på
teknologi- og realfagssatsing, så ønsket
vi å bygge videre på vitensenterets
teknologiprofil, ikke bare i bokform. I
Kongsberg biblioteks anbud på inventar
la vi derfor inn formuleringer som inviterte aktuelle leverandører til å komme
med forslag på interaktive, teknologiske
installasjoner, - da basert på bibliotekets
kjernefunksjoner som lesestimulering og
formidling.
Kongsberg bibliotek inngikk avtale
med BS Eurobib på inventar, med det
danske firmaet Redia A/S som underleverandør på de teknologiske installasjonene. Vi valgte ut 6 ulike installasjoner,
både for voksne og barn, som nå står
spredt rundt i bibliotekets lokaler.
Alle bibliotekets ansatte deltok aktivt i
utvikling av funksjon og innhold sammen
med leverandør, slik at installasjonene er
spesifikke produkter laget til Kongsberg
bibliotek, tilpasset våre ønsker og vår
bruk.
Arrangementsvirksomhet
Endring i Lov om folkebibliotek pr
01.01.2014 gir bibliotekene følgende

Gulvspillet i barneavdelingen er noe barn ikke opplever mange andre steder. Til høyre kø i bibliotekskranken i Krona. (Foto: Erling Bergan)

oppdrag: "Folkebibliotekene skal være
en uavhengig møteplass og arena for
offentlig samtale og debatt."
Kongsberg bibliotek er seg bevisst
sin rolle som en åpen og inkluderende
virksomhet som når fram til mange ulike
grupper i samfunnet. Voksne, ungdom,
barn, norske, minoritetsspråklige, fremmedkulturelle, mennesker under utdanning, pensjonister, mennesker med ulike
livsutfordringer som arbeidsledighet,
funksjonshemming, sykdom, psykiatri,
osv.
Biblioteket er nå i ferd med å stake ut
en kurs for sin arrangementsvirksomhet
som har som mål å nå fram til flest mulig
med tilbud basert på bibliotekets kjernevirksomhet, som iflg loven er å "fremme
opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet". Dette oppdraget skal
formidles både gjennom bibliotekets
mediesamling og bibliotekets arrangementsvirksomhet.
Etter flytting til Krona har biblioteket
tilgang til eksterne arrangementsarenaer
og nye samarbeidspartnere, noe som
utvider muligheten til å nå et større publikum, og å jobbe mer effektivt gjennom
samarbeid.
Krona inneholder to musikkteaterscener med hhv 532 og 135 plasser i amfi.
Disse salene kan biblioteket benytte til
større arrangementer der bibliotekets
egne arealer blir for knappe. Det sparer oss for mye arbeid med bæring av
stoler, rigging av teknikk, osv., samtidig
som det øker profesjonaliteten rundt
arrangementet.
Vi har også utlyst en stilling ved
biblioteket med ansvar for bibliotekets
arrangementsvirksomhet.
Samlokaliseringen med det som i

dag heter Høgskolen i Sørøst-Norge
ble forberedt bl.a. via prosjektmidler
fra Nasjonalbiblioteket. Allerede i
januar 2014 startet vi opp samarbeidet om foredragsserien "Kunnskap
til lunsj". Vi inviterer til månedlige
foredrag der ansatte ved høgskolen,
eller andre forelesere, holder et halvtimes populærvitenskapelig foredrag.
Dette er en måte å gi innbyggerne i
Kongsberg et innblikk i forskning som
foregår i byen deres. Foredragene
har blitt veldig populære og trekker
gjennomsnittlig 60-70 tilhørere pr
foredrag.
Samlokalisering med Krona Kino har
ført til at vi til høsten planlegger to arrangementer med tema "fra bok til film". Vi
møter forfatter/manusforfatter/regissør
til bøkene/filmene "Før jeg brenner ned/
Pyromanen" og "Løvekvinnen".
Debattforumet "Kongsbergdebatten"
er etablert, og fungerer i dag som et
samarbeid mellom biblioteket og lokalavisa Laagendalsposten.
Når biblioteket nå har fått lovfestet
oppdraget om debatter og arrangementer, så mener jeg at det er viktig
at dette arbeidet utføres med samme
profesjonalitet og faglighet som resten
av vårt arbeid, og at programmeringsarbeidet blir underlagt de samme kriterier
som ved bokvalg, - "kvalitet, allsidighet og aktualitet". Biblioteket ønsker å
utvikle sin arrangementsprofil basert
på satsningsområdene Opplysning og
utdanning, Debatt, Kulturell virksomhet og Integrering. Samtidig ønsker vi,
innenfor dette konseptet, å synliggjøre
Kongsbergs frivillige foreningsliv og å
samarbeide med andre aktuelle lokale
aktører.

Den problematiske endringen
Hva skjer når et bibliotek, eller en hvilken som helst annen organisasjon for den
del, skal gjennomgå så store endringer på
så kort tid? Det er ikke bare et bibliotek
og en boksamling som skal flytte. Menneskene som jobber der og publikum
som bruker biblioteket skal også flytte.
For Kongsberg biblioteks del innebar
det store endringer på så mange måter:
Fra et genuint bibliotekbygg til et flerbruksbygg.
Fra et bibliotek som vi lukket og låste
etter oss, til et bibliotek vi forlater sydende av aktivitet.
Fra relativt rolige lokaler til et bygg med
mange aktiviteter og åpne arealer.
Vi måtte forholde oss til at dette var
noe mange av våre brukere ikke ønsket…
… og flertallet av de ansatte ønsket
det ikke heller.
Vi skulle kvitte oss med halve samlingen.
Vi måtte forholde oss til tekniske løsninger vi måtte lære oss å bruke, og som
også hadde en innkjøringsfase.
Lånerne skulle læres opp til å "klare
seg selv". Hva da med følelsen av å yte
service?
Vi fikk nye brukergrupper, nye ønsker
og behov, vi måtte sette nye grenser,
lage nye regler, utarbeide nye rutiner, …
Alt dette skulle helst – vips – være på
plass og fungere knirkefritt når biblioteket
åpnet i august i fjor.
Sånn er det jo ikke. Spørsmål som
"Hvor skal vi?" og "Hva forventes av
meg?" ble aktualisert, og den enkeltes
mestringsfølelse i jobbsituasjonen ble
utfordret. Og resultatet blir fort slitenhet
og frustrasjon.
Etter 2 år med intenst fokus på møbler, 
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Kveldsstemning på Kongsberg bibliotek. Klokka er 21.53 og meråpent er i bruk. (Foto: Elisabeth Bergstrøm og Kongsberg kommune)

 farger og mediesamling var tiden nå

inne til å rette blikket mot oss selv. Med
utvikling og kvalitetssikring av publikumstjenestene som mål.
Høsten 2015 startet vi en intern prosess der målet var å samles om felles
rutiner og regler, og å kompetanseheve
oss fram til trygghet og mestring i hverdagen. Det ble laget en plan for prosessen
med følgende hovedpunkter:

• HMS-gjennomgang i nytt bygg, med ny
drift, og utvikling av nye risikoskjema.
• Utarbeidelse av nye rutiner og regler.
• Gjennomgang av gamle og nye arbeidsoppgaver og utvikling av nye
arbeidsbeskrivelser for hver enkelt
ansatt.
• Kompetanseheving gjennom deltakelse
på eksterne kurs, heldagssamlinger
og personalmøter med eksterne forelesere.

Og så har vi innført det vi kaller for
"Delingsmandag", der ansatte deler sin
kompetanse med hverandre.
Vi gjorde en erfaring på viktigheten
av at personalet som helhet er forberedt
på at det blir mye kaos-navigering ved
oppstart, og at alle er forberedte på at
det vil ta tid før vi har erfart oss fram til
nye driftsmessige løsninger. Jeg anbefaler
alle i samme situasjon som oss, - med
flytting eller andre store endringer, å
ta denne fasen med i planene. På vårt
bibliotek ble dette noe som presset seg
fram utover en ellers krevende høst, og i
etterkant ser vi at det burde vært planlagt
og forberedt bedre.
Bibliotek i endring
Men det er mer enn lokaler som endrer
seg i bibliotekverden.
Mens vi drev på som verst med planlegging av nye biblioteklokaler, så fikk

”

Statistikk for besøk og utlån i ubetjent tid
viser at dette tilbudet var et klokt valg. Det øker
bruken av bibliotekets arealer og samlinger, og
det gir befolkningen et større valg med hensyn
på når de velger å oppsøke biblioteket. Tilbudet
innebærer også selvbetjeningsløsninger som
fører til at våre brukere er blitt mer selvhjulpne,
slik at de ansatte kan bruke sin tid med publikum
til veiledning og mer profesjonell, faglig hjelp.

”
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bibliotekloven en ny formålsparagraf, og
samfunnet rundt oss endrer seg stadig
på områder som bør få konsekvenser
for bibliotekets prioriteringer og kompetansebehov. Ikke minst i form av en
økende flyktningestrøm. Bibliotekenes
samfunnsoppdrag endrer seg i takt med
endringer i samfunnet rundt oss, og vi
som skal lede og drifte bibliotekene inn
i framtiden plikter å hele tiden ha fokus
på disse endringene.
Etter noen måneders drift foretok vi
en registrering av hvilken kompetanse
brukerne våre etterspør i informasjonsskranken. Vi laget oss noen kategorier,
og plasserte spørsmålene i riktig kategori etter beste evne. Det er viktig å
presisere at undersøkelsen var høyst
uvitenskapelig og kun hadde til hensikt
å gi oss et overblikk å gå videre med.
Resultatet av undersøkelsen viser at
kun ca 35 % av henvendelsene tilhører
kategorier som krever de ansattes yrkeskompetanse i møte med publikum.
Med yrkeskompetanse tenker jeg da
på utdannings- eller erfaringsbasert
kompetanse innenfor bibliotekenes kjerneoppgaver "fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet". Hva
som faller inn under denne kategorien
blir jo også et skjønnsspørsmål, men
jeg tenker på oppgaver som søke i egne
og eksterne kataloger, søke på nett og
bedrive kildekritikk, kjennskap til egen
samling, og litteraturkompetanse. For
å nevne noe.
En slik kartlegging kan hjelpe oss til å
foreta de riktige prioriteringene når det
gjelder kompetanseheving og satsingsområder, og hvordan vi prioriterer personalressursene. Undersøkelsen avdekket
at folk i liten grad etterspør vår hjelp til å

Biblioteket har mye areal også til vanlig lesing. Bruk og henvendelser måles for å prioritere personalressursene rett. (Foto: Erling Bergan)

finne fram til relevant informasjon om et
emne, eller foreta litteratursøk. Google
har nok overtatt mye av den jobben, og
brukerne kommer til oss med ferdige
emne- eller litteratursøk. Men Google
er en utro tjener, og da bør det være
bibliotekets oppgave å bidra til kvalitetssikring av de referansespørsmålene
brukerne velger å ikke involvere oss i.
Slike endringer i brukernes adferd og
behov for relevant kompetanse er det
viktig å fange opp og bruke i en stadig
pågående tjenesteutvikling.

selvhjulpne, slik at de ansatte kan bruke
sin tid med publikum til veiledning og
mer profesjonell, faglig hjelp.
Såpass mange mennesker innom
biblioteket i ubetjent tid, og så godt
som ingen uønskede hendelser, viser at
befolkningen tar ansvar og føler eierskap
til sitt bibliotek.
Vi i Kongsberg er stolte av å ha planlagt oss inn i en ny tid preget av tilgjengelighet, åpenhet og tillit. Kunnskap skal

ikke låses inn, det skal åpnes opp for.
Vi vil at også de som bruker oss skal
være stolte av biblioteket sitt. Det går
ikke an å mislike konseptet bibliotek,
men vi ønsker oss mer enn å bli elsket.
Vi ønsker å bli brukt!
Vi ønsker å bli stilt krav til!
Vi ønsker å gjøre en forskjell!

Konklusjon
Kongsbergs befolkning har tatt sitt nye
bibliotek i bruk.
Besøkstallene er mangedoblet, og
utlånstallene viser med tydelighet at
satsing på innkjøp av ny litteratur innen
et fagområde fører til økt utlån. Dette
er erfaringer vi tar med oss videre for
å tydeliggjøre bibliotekets profil og å nå
fram med vårt tilbud til grupper vi ønsker
å satse på.
Bibliotekene er i endring, og vi må
evaluere vår drift og våre prioriteringer
i forhold til det vi ser skje rundt oss.
Statistikk for besøk og utlån i ubetjent
tid viser at dette tilbudet var et klokt valg.
Det øker bruken av bibliotekets arealer
og samlinger, og det gir befolkningen
et større valg med hensyn på når de
velger å oppsøke biblioteket. Tilbudet
innebærer også selvbetjeningsløsninger
som fører til at våre brukere er blitt mer

Grei melding ut: Digitale infoskjermer inviterer deg
til Kongsberg bibliotek utenom betjent åpningstid.
Og tallene viser at tilbudet er populært. (Foto:
Elisabeth Bergstrøm.)
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FAGBIBLIOTEK

Gjennomlevde uh-fusjoner i praksis
Mange bibliotekarer i universitets- og høyskolesektoren er involvert i de storstilte fusjonsprosessene som har funnet sted, eller som fortsatt pågår, over hele landet.
Tekst:
Embret Rognerød

Bibliotekaren spurte BF-tillitsvalgte ved
henholdsvis Universitetet i Tromsø og
NTNU i Trondheim om å dele sine erfaringer fra fusjonsprosessen de har tatt del i.
Lene Ottesen og Magnus Solum (Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU)):
Som en liten fagforening i en stor fusjonsprosess er det å kunne følge med
i en gedigen informasjonsflyt en av de
viktigste og vanskeligste oppgavene. Det
å kunne i tillegg filtrere slik informasjon,
lete etter brikken som det står bibliotek
på. Eventuelt prøve å pusle den sammen
for egen hånd. Hvor er bibliotekets plass
i prosessene?
Her har det vært viktig å ha samarbeid
med andre fagforeninger og tillitsvalgte.
Mye kan bli lettere ved å støtte seg til
personer med godt overblikk. Som liten
fagforening hvor man som tillitsvalgt også
har mange andre oppgaver, så er det
umulig å kunne være oppdatert på alle
prosessene til enhver tid. Her høster man
også godt av å ha andre tillitsvalgte som
man kan prate med.
En av utfordringene var som nevnt filtrering av informasjon. I en slik fusjonsprosess foregår mye på et overordnet nivå.
De fleste er dog interessert i de nære og
konkrete tingene. Får jeg nye oppgaver?
Må jeg innstille meg på flytting? Hva skjer
der jeg jobber? En viktig jobb for oss som
tillitsvalgte blir derfor å prøve å orientere
oss, innhente kunnskap, og plukke opp
bitene i de overordnede prosessene som

potensielt vil ha betydning for deg og dine
arbeidsoppgaver i siste ende. Dette er en
kjempeutfordring som i all hovedsak leder
oss til dit vi har kommet i fusjonsprosessen nå.
Informasjonsbehovet har vært dekt godt
hittil i prosessene. Som tillitsvalgt i BF sitter man i lokalt samarbeidsutvalg og får
være tett på det som skjer. Biblioteket har
ikke vært en så meget synlig del i fusjonen
så langt. Dette kan det formodentlig være
flere årsaker til uten at vi skal si noe mer
om det. Det belyser derav behovet for
å synliggjøre biblioteket og å kunne se
helheten i det store fusjonsbildet.
Mye henger fortsatt i luften. Ved fusjonen har vi også vervet nye medlemmer.
Geografisk avstand blir et spørsmål når
medlemmene er spredt over halve landet.
Hvordan kan vi sikre god kommunikasjon,
inkludere og ivareta alle medlemmer på
best mulig måte?
Vi har ikke kommet så langt i fusjonsprosessen at vi kan skimte konturene av en ny
arbeidsmessig realitet. Men vi kan prøve
å oppsummere litt av hva vi reflekterer på
et mer konkret plan:
• Hva skjer med arbeidsmengdene?
• Gamle NTNU-UB har fellestjenester.
Hva skjer med ansatte (HiST, Ålesund,
Gjøvik) som har hatt oppgaver knyttet
til dette lokalt?
• Lokalisering og samordning av biblioteker
• Generalister eller spesialister?
• Hva skjer med arbeidsoppgavene til
hver enkelt?
• Overflødighet?
Positivt:
•
•
•
•

Større og sterkere kollegium
E-ressurser, utvidet tilgang
Bedre muligheter for samarbeid
Lære av de respektive fusjonsparters
praksis

Irina Zubchenko (UiT Norges arktiskte
universitet):
Universitet i Tromsø som nå, etter fusjonen med Høgskolen i Finnmark, heter
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UiT Norges arktiske universitet har vært
gjennom tre fusjoner –med Høgskolen i
Tromsø, Høgskolen i Finnmark og siste
fra 1.01.2016 med Høgskolene i Harstad
og Narvik. Alle høyskolene hadde sine
egne bibliotek som etter fusjonene var
blitt en del av UBT. Ikke alle bibliotekarer
var positive til fusjonene, og den «integreringsprosessen» er ikke ferdig ennå.
Faktorer ansatte på tidligere høyskolebibliotekene anser som positive:
• Vesentlig utvidet tilgang til spesielt ebøker og databaser
• Bra med tilgang til større kollegium, kortere vei til å få hjelp. Dette er et vesentlig
moment pga. innføring av Alma
• Deltakelse i forskjellige arbeidsgrupper
på tvers av campus (f. eks. e-ressursgruppa, undervisningsgruppa)
Negative ting:
• Redusert innflytelse over sine egne arbeidsoppgaver
• Nye regler og systemer som virker
tungvinte, formelle, tidkrevende og tom
bakstreverske
• Mindre informasjon, lengre kommunikasjonslinjer
For ansatte på «gamle» UB førte fusjonene til økende arbeidspress: UB har en
del sentraliserte tjenester (f. eks. tryktog e-tidsskriftabonnement, innkjøp og
registrering av e-bøker både enkeltkjøp,
pakkekjøp og PDA og EBA o.l.) som administreres fra campus Tromsø.
Ingen av BF-ere har vært negative til
fusjoneringen, og alle så positivt på å ha
fått flere kollegaer.

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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• Universitetsbibliotekar Hilde Terese Drivenes Johannessen og førsteamanuensis KariMette Walmann-Hidle på Universitetet i Agder har samarbeidet om bibliotekarisk
forskningsstøtte.
• Det resulterte i boken "New Roles for Research Librarians: Meeting the Expectations
for Research Support, utgitt på Chandos Publishing i mai 2016.

Nye roller for bibliotekarer i UH-sektoren

Ser inn i spåkulen
Hvilken rolle kan universitetsbibliotekarene spille når fremtidens forskning skal ta form? Et tett samarbeid mellom en
universitetsbibliotekar og en forsker har resultert i en ny
bok som kan gi oss flere svar.
Tekst:
Embret Rognerød

Samarbeidene som oppstår på biblioteket kan føre til så mangt: For universitetsbibliotekar Hilde Terese Drivenes
Johannessen og førsteamanuensis KariMette Walmann-Hidle på Universitetet i
Agder begynte det hele med sistnevntes
doktorgrad ved phd-programmet i religion, etikk og samfunn. Nå har de gitt
ut en ambisiøs bok om nye roller for
forskningsbibliotekarene – New Roles
for Research Librarians: Meeting the Expectations for Research Support.
En gylden mulighet
- Jeg fikk en e-post fra Chandos
forlag, fordi jeg hadde publisert en artikkel om forskningstøtte i 2013 ("The
PhD-candidate as an information literate
resource: developing research support
and information literacy skills in an informal setting"). De ønsket at jeg skulle
skrive en bok innen samme tema. Jeg og
Kari-Mette hadde allerede snakket om at
det hadde vært interessant å skrive noe
sammen en gang på bakgrunn av sam-
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arbeidet vårt da jeg var ny fagansvarlig
bibliotekar og hun var ny stipendiat, så
vi så dette som en gylden mulighet, sier
Hilde Terese Drivenes Johannessen.
– Det er interessant at dere skriver fra
to ulike rolleperspektiver – og at den
later til å bunne i et forskningssamarbeid der dere diskuterte problemstillinger underveis. Var det noen av de
problemstillingene dere kom over her
som dere tok med dere videre over i
bokprosjektet?
– Da jeg var ny fagansvarlig bibliotekar
var jeg ganske usikker på hvordan jeg
skulle kunne støtte forskere, siden jeg
ikke hadde forsket selv. En dag fikk jeg
en hyggelig telefon fra Kari-Mette som
hadde blitt tatt opp på doktorgradsprogrammet i religion, etikk og samfunn på
UiA. At vi kjente hverandre fra før av,
senket terskelen for å stille de “dumme”
spørsmålene og gjorde at vi ble kjent
med “den andre siden” av forskning og
forskningsstøtte. Dette førte til at vi møttes jevnlig og diskuterte utfordringer vi
støtte på i våre nye jobber. Ofte hadde
den andre innspill til hvordan dette kunne
løses, ut fra et annet perspektiv, sier
Drivenes Johannessen

– Som mange andre hadde jeg en ganske ambivalent opplevelse av å begynne
som doktorgradsstipendiat. En har konkurrert hardt om stipendet og tildelingen
gir derfor en opplevelse av å ha lykkes,
samtidig får mange stipend til individuelle prosjekter og har derfor en ensom
arbeidssituasjon. Siden læringskurven er
bratt er mestringsfølelsen lav i den første
fasen, sier Kari-Mette Walmann-Hidle.
Kunne slå følge på veien
- Jeg opplevde at Hilde var veldig på
tilbudssiden som bibliotekar. Hun ba om
en kortfattet innføring i prosjektet mitt, og
leste den faktisk. Ikke lenge etter mottok
jeg mailer med oppdateringer om aktuelle
artikler og bøker som var kjøpt inn til
biblioteket. Hilde sørget også for jevnlige
uformelle treffpunkter, og viste stor vilje
til å lytte til utlegninger både om prosjekt
og frustrasjoner. I disse samtalene fikk vi
ofte ideer. Vi gjorde avtaler om møter der
hun hjalp meg å sette opp faste søk for
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eksempel. Det jeg opplevde som nytt, og
som vi har tatt med oss i bokprosjektet,
var denne interessen og viljen til å følge
forskeren et stykke på veien, til å forsøke
å finne løsninger underveis. Jeg ble ikke
møtt av standardiserte tjenester, men av
en bibliotekar som hadde en ambisjon
og retning. Hun var selv underveis og vi
kunne slå følge på veien og lærte mye av
det begge to, tror jeg, sier Walmann-Hidle.
– Finnes det mye tidligere litteratur
rundt dette temaet – fra norsk hold?
– Det er ikke skrevet veldig mye om
dette I Norge. Men jeg må trekke frem
publikasjoner som Rullestad, T., Torras
i Calvo, M., & Gullbekk, E. (2013). PhD
candidates and the research process : The
library's contribution (Vol. 8, Skrifter fra
Universitetsbiblioteket i Oslo. Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo og Heidi Kristin
Olsen. (2012). Research group librarian
– a cooperating partner in research? Liber
Quarterly : The Journal of European Research Libraries, 22(3), 190-212. Dette er
strålende fagfolk, og jeg er så heldig at jeg
får samarbeide med dem og ha gode faglige samtaler, sier Drivenes Johannessen.
Embedded librarians
– Litt av grunnlaget for boken, slik
jeg leser omtalen og introduksjonen,
er at biblioteket nå må oppfylle flere
forventinger enn tidligere, og at disse
forventningene stiller nye krav til tjenestene. Dere skriver også at universitetsbibliotekene spiller en mer aktiv rolle i
forskningen. Hva legger dere i dette?
Var dette et inntrykk dere hadde gjort
dere før boken ble til? Og ble dette
inntrykket forsterket under arbeidet
med boken?
– Bibliotekene må fylle en annen rolle
overfor til forskerne. Når flere ting blir
digitale, brukes biblioteket på en annen
måte. Mange forskere vet ikke en gang at
de bruker biblioteket når de søker opp en
artikkel i Google Scholar, for eksempel. I
tillegg blir gode søkeferdigheter viktigere
og viktigere. Man ser også at flere bibliotekarer går inn i forskningsprosjekter
som ”embedded librarians” hvor de følger
prosjektene fra start til slutt og spiller en
mer aktiv rolle inn i forskningen. Det er
også en fordel om bibliotekarer forsker
selv for bedre å forstå prosessene rundt
forskning, sier Drivenes Johannessen.
– Universitetsbibliotekene får også en
sterkere rolle knyttet til for eksempel
bibliometri og forskningsdata. Det setter

”

Flere bibliotekarer går inn
i forskningsprosjekter som
”embedded librarians” hvor
de følger prosjektene fra start
til slutt og spiller en mer aktiv
rolle inn i forskningen.

nye krav til kompetanser og ferdigheter for
oss bibliotekarer. UHR-Bs arbeidsgruppe
for forskningstjenester arrangerte et innføringsseminar om bibliometri i fjor og
i år arrangerer vi et om forskningsdata.
Bibliometriseminaret var fullt og vi fikk
god respons, så det er tydelig at det er
mange som kjenner på et behov for å
styrke egen kompetanse. Inntrykket var
nok der før boken ble til, fordi vi begge ble
overrasket over hvor tett man kunne jobbe
som forsker og bibliotekar, og det ble ikke
mindre under arbeidet med boken, sier
Drivenes Johannessen.
Ut fra skranken
og inn i forskningen
– Hva sikter dere til når dere nevner
endringene i forskningsbibliotekaren
rolle? Har dere valgt å vektlegge noen
spesielle utviklingstrekk i boken?
– Vi tenker nok at bibliotekaren må ut
fra skranken og inn i forskningen. Vi kan
ikke sitte og vente på en invitasjon fra
forskningsmiljøene – vi må ut og fortelle
hva vi kan tilby. Vi må være lydhøre overfor
forskernes behov og forsøke å tilpasse et
opplegg som styrker forskningen. Samtidig er det viktig å ha fokus på opplæring
av forskere til å bli selvhjulpne, slik at
bibliotekarene ikke blir forskningsassistenter. Det er ingen tjent med, sier Drivenes
Johannessen.
– Dette har jo også sammenheng med
at kravene til forskningen er i endring.
Det gjelder både forventningen om å
innhente ekstern finansiering, strategisk
publisering, formidling og forventinger
om å holde seg ajour og holde orden på
en økende tilgang til litteratur. Forskeren
kan i mindre grad enn før klare seg med
å skrive gode artikler, hun trenger information literacy og må være i bevegelse.

”

Universitetsbibliotekar Hilde
Terese Drivenes Johannessen

Det er en krevende arbeidsbeskrivelse og
gode bibliotekstjenester gir flere sjans til
å lykkes. Jeg tenker at en gjennomgang
av publikasjons- og litteraturlister blant
institusjonens forskere kan gi signaler om
hvor godt bibliotekstjenestene fungerer,
sier Walmann-Hidle.
Også for bibliotekstudenter
– Hvem kan ha nytte av å lese denne
boken? Er det hovedsakelig ansatte i
universitetsbibliotek? Kan også bibliotekstudenter som ønsker å jobbe med
forskning ha glede av den?
– Boken retter seg hovedsakelig mot
ansatte I universitetsbibliotek. Den ble
testet ut underveis på min nye kollega,
Dina Møll Schoder, som leste og kommenterte underveis. Hun var da nyansatt
fagansvarlig bibliotekar og hadde stor
glede av å lese en bok med praktiske
tips og erfaringer til hvordan man kan
gripe an en slik jobb. Bibliotekstudenter
vil nok også kunne ha nytte av boken, sier
Drivenes Johannessen.
– Jeg har lest smakebitene på Amazon, og det virker som praktiske eksempler – konkrete henvendelser og
erfaringer fra arbeidshverdagen – spiller
en viktig rolle i boken. Hvorfor har dere
valgt nettopp denne formen?
– Vi ønsket å formidle gode erfaringer
som har styrket samarbeidet oss imellom,
forskningsstøtten fra biblioteket og lagt
til rette for et mer effektivt ph.d.-løp, sier
Drivenes Johannessen.
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TARIFFOPPGJØRET

Enighet i justeringsforhandlingene
i Oslo kommune
Natt til onsdag 7. september kom partene til enighet i justeringsforhandlingene i Oslo kommune. Det ble innenfor en ramme på 0,35 % av lønnsmassen forhandlet om endringer i
lønnsrammer og plassering av enkeltstillinger.
Tekst:
Erling Bergan

Rammen utgjorde 94 millioner kroner, og Bibliotekarforbundet
fikk gjennomslag for lønnsopprykk for bibliotekarer og spesialbibliotekarer. Begge koder fikk 1 lønnstrinn i generelt tillegg på
lønnsrammen samt ny innplassering.
– Vi fikk dessverre ikke gjennomslag for alle våre krav, men er
godt fornøyd med at flertallet av våre medlemmer i Oslo kommune har fått en del av potten, sier Hege Bergravf Johnsen, BFs
hovedtillitsvalgte i Oslo kommune.
Endringer i lønnsramme 18 omfatter blant annet 130 Bibliotekar
som ligger i ramme 1802.
Samtlige får 1 lønnstrinn. Lønnsrammealternativ 1803 blir
nytt 1802.
357 Spesialbibliotekar er direkteplassert (ingen ansiennitetsstige). Her får alle 1 lønnstrinn generelt i tillegg på lønnsrammen,
og minsteplassering øker fra lønnstrinn 27 til 28.
Flere detaljer om resultatet i Oslo kommune finnes i protokollen
som er lagt ut på BFs nettsider.

Hege Bergravf Johnsen er hovedtillitsvalgt for BFs medlemmer i Oslo kommune. (Foto: Embret Rognerød)

Virke-oppgjøret i havn for BFs medlemmer
YS og Virke ble fredag 9. september enige om en avtaleløsning i hovedforhandlingene i
området helse, utdanning og kultur (HUK).
Tekst:
Erling Bergan

Løsningen innebærer enighet om en helt ny pensjonsordning,
en såkalt hybridordning, som skal være et fullverdig alternativ
til offentlig tjenestepensjon.
YS mener at løsningen er god for medlemmene og at
etablering av en hybridordning kan være et signal til andre
tariffområder.
Det er enighet om at det åpnes for nye forhandlinger dersom
andre organisasjoner gjennom mekling eller på annen måte
skulle oppnå bedre resultat.
YS-forbundene som er omfattet av forhandlingene i HUKområdet er – i tillegg til Bibliotekarforbundet – Delta, Parat og
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Skolelederforbundet.
Avtalen med YS og LO, med unntak av Skolenes landsforbund,
innbefatter også enighet om at et partssammensatt utvalg skal
se på de særlige utfordringene som museumssektoren og
kulturinstitusjoner står overfor når det gjelder offentlig tilknytning, tilskudd og annen finansiering, samt ansattes lønns- og
arbeidsvilkår.
Videre skal det nedsettes et utvalg der partene i fellesskap
skal gjennomgå HUK-avtalene med mål om at overenskomstene skal kunne brukes som attraktive og nyttige verktøy i
det daglige.
Det er også enighet om nye lønnstabeller, lønnstillegg og
endringer i overenskomstenes fellesbestemmelser. Det økonomiske opplegget er på linje med offentlig sektor for øvrig.
Unio og Akademikerne brøt forhandlingene.

vi

Godtgjøring for forhandling på "feil" arbeidsplass.
Har du som BF-medlem forhandlet for Bibliotekarforbundet på en annen arbeidsplass enn din egen? Da kan
du ha krav på godtgjøring fra BF!
Send inn protokollen til bf@bibforb.no og vi vil foreta
utbetaling. Har du spørsmål, tar du kontakt med BFs
sekretariat.

bibliotek

Brukerne av
Mikromarc
bygger sin egen
hverdag!
K

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!

Selvbetjent
utlån

Inn

FjernSkranke
lån

Reserverin
Utlånsbetingelser

Sentraldrift

22 08 34 00 - www.bibits.no
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PRAKSIS FOR BIBLIOTEKSTUDENTAR

• Bachelorstudiet ved bibliotekarutdanninga i Oslo har to
praksisperiodar: januar i 1. klasse og mai i 2. klasse.
• Dei skulle gjerne hatt fleire bibliotek som kan ta imot
studentar, spesielt i januar.
• Dei fleste studentane vil ha praksis i Oslo-området.

Har du plass til studentar?
To gongar i året tek bibliotek og nokre få tilsvarande organisasjonar imot studentar som
får prøve seg i praksisfeltet. No håpar bibliotekarutdanninga i Oslo at fleire bibliotek melder
seg. Spesielt i Oslo-regionen.
Tekst & foto:
Erling Bergan

Det dreier seg om bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus,
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. I januar er det ferske studentar
i første klasse, og i mai er det dei meir
erfarne andreklassingane som får prøve
seg i praksis. Praksisperiodane er noko
studentane ser fram til, og evalueringar
viser at dei er svært nøgde med å få prøve
seg i praksis.
- Spesielt den første praksisperioden
fungerer som retteleiande for studentane,
og mange får stadfesta at utdanningsvalet deira var riktig. Nokre endrar ønske
om å jobbe i folkebibliotek til bibliotek i
UH-sektoren, seier høgskulelektor Idunn
Bøyum. Ho er ansvarleg for bibliotekstudentane sin førsteårspraksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Anita Sandberg er
fagansvarleg for praksis i 2. studieår. Dei
to periodane er svært ulike.
Manko på praksisplassar
Idunn Bøyum melder at den største
utfordringa for bibliotekutdanninga er å
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finne nok, og relevante, praksisplassar.
- I fjor hadde vi 118 studentar som
skulle utplasserast. Mange bibliotek vert
kontakta av administrasjonen her, med
spørsmål om dei kan ta i mot ein, to eller
fleire studentar. Utdanninga er sjølvsagt
heilt avhengig av dei positive svara vi får
for å gjennomføre dette.
- Sjølv om bibliotekutdanninga ved
ABI har studentar frå heile landet, vil dei
fleste helst vil ha praksis i Oslo-regionen.
Korleis løyser de det?
- Vi definerer Oslo-regionen som dit
du kan dra i pendlaravstand med kollektivt rutetilbod. Drammen, Lillestrøm,
Ås og Askim er alle innafor normal
pendlaravstand. For at ikkje presset
skal bli for stort ber vi folk om å reise
til heimstaden, eller søkje seg til stader
der dei har familie eller vener. Vi veit
at praksisplassar utanfor Oslo kan vere
svært spanande, seier Bøyum.
Mindre populært utanfor Oslo
Ho fortel at dei òg får mange tilbod om
plassar som ligg utanfor Oslo-regionen,
men at dei ofte må skuffe desse med at
dei ikkje fekk nokon til å reise dit. Dei
forstår sjølvsagt at studentar synes det

kan vere dyrt å måtte betale for hybel to
stadar, bryte med familie og vener osv.
- Det er ikkje så heilt lett å be om at
biblioteka stiller opp til dette dugnadsarbeidet. For vi kan gjerne kalle dette
dugnad. Biblioteka tek i mot studentar til
opplæring, utan anna enn ein symbolsk
sum til takk. Difor synes nokre det er
for krevjande og vil helst sleppe. Kvart
år melder også gode samarbeidspartar
om at dei er i omstillingsprosessar,
ombygging, eller har andre grunnar til
at dei ikkje kan ta i mot studentar dette
året. Dette må vi respektere, sjølv om
det er utfordrande for oss, seier Bøyum,
som også nemner at Alma-omlegginga
i UH-sektoren skapte store utfordringar
i vinter med fleire bibliotek som ikkje
hadde høve til å ta i mot studentar.
Erfaringar å bruke vidare
Idunn Bøyum håper jo også at biblioteka får noko att. Både gjennom å bli
kjend med studentane og gjennom det
arbeidet dei gjer.
- Gode praksisplassar kan dra nytte
av spesialinteressene den einskilde
studenten kjem med, til utstillingar, arrangement og samlingsutvikling. I første

Høgskulelektor Idunn Bøyum vil utvide samarbeidet med praksisfeltet, og håper at fleire bibliotek i Oslo-området kan ta i mot bibliotekstudentar.

klasse skriv studentane ein praksisrapport der dei vurderer om tenestetilbode
til ei gitt brukargruppe samsvarar med
dei behova denne brukargruppa har. I
andre klasse bruker dei halve praksisperioden sin på å gjere undersøkingar, der
problemstillingane vert definert av dei
sjølve i samband med praksisplassen.
Studentane kjem tilbake med mange
inntrykk og erfaringar dei kan bruke
vidare i undervisninga. Teorien vert
lettare nå dei sjølve kan relatere det
til praksis. Sidan studentane er på så
ulike praksisstadar som Nasjonalbiblioteket, universitetsbibliotek, små og
store folkebibliotek, skulebibliotek, arkiv
og informasjonskontor kan dei også
utveksle erfaringar og refleksjonar om
kvifor bibliotek løyser oppgåvene sine
på ulike måtar.
Spekter av relevante verksemder
- Korleis finn studentane fram til aktuelle praksisbibliotek?
- Sidan studentane ikkje kjenner heile
praksisfeltet lager administrasjonen
oversikter over kva for bibliotek som har
motteke studentar i det siste. I tillegg har
dei tilgang til heile Nasjonalbiblioteket

sine oversikter. Men det er alltid vanskeleg å få presentert heile spekteret
av relevante verksemder.
- Vel studentane plassar sjølv?
- Ja, og vi gjer det vi kan for å oppfylle
ønska deira. Men 50 studentar kan ikkje
få plass på Deichmann. Likevel var det
i vinter heile 18 som fekk sin draum
oppfylt. Vi er også innforstått med at
nokre bibliotek ikkje vil ta i mot første
års studentar, andre bibliotek vil ikkje ha
andre års studentar. Så administrasjonen
vår har litt av ein kabal dei skal legge
for å få plass til dei om lag 130 som
ønsker seg praksisplass i januar 2017,
seier Bøyum.
Rettleiing og oppfølging
Innimellom får ABI tilbakemeldingar
frå bibliotekarar som etterlyser same
opplegg for rettleiing og oppfølging av
studentar og praksisplassar som lærarog sjukepleiestudiet. Idunn Bøyum presiserer at desse studiane har lovpålagt
praksis og får tilført ekstra ressursar.
Difor kan dei følgje opp og kvalitetssikre
praksis på ein heilt annan måte enn utdanningar som ikkje har lovpålagt praksis, til eksempel bibliotekutdanninga.

- Er det klart definerte opplegg for
korleis praksisperioden skal vere?
- Sidan praksisplassane er så mangfaldige er det ikkje mogleg å gje anna
enn meir opne oppgåver, som kan tilpassast den enkelte praksisstaden. Det vi
ser er at dette vert dette løyst på gode
måtar i dei einskilde bibliotek. Nokre
har strame opplæringsplanar og fast
opplegg, medan andre har lausare planar
og tek opplæringa etter kva som skjer i
biblioteket. Dette meiner vi fungerer for
studentane, seier Bøyum.
Samarbeid
Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er
det Anniken Bakke som kan svare på det
administrative ved bibliotekstudentanes
praksisperiodar, medan Idunn Bøyum
kan svare på faglege spørsmål i samband med praksisperioden i 1. klasse. På
HiOAs nettsider er det meir informasjon.
- Vi ser fram til vidare godt samarbeid
med praksisfeltet og håper at biblioteket
ditt har høve til å ta i mot våre studentar,
oppmodar Idunn Bøyum.
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OMSTILLING

BF avholder ny tillitsvalgtkonferanse i november
For andre gang arrangerer BF i høst en egen tillitsvalgtkonferanse. Se hvem som kommer
og meld deg på fra 15. september!
Tekst:
Embret Rognerød

•
Årets tillitsvalgtkonferanse finner sted
15.-16. november på Holmen fjordhotell
utenfor Oslo. Tittelen på årets konferanse
er Endring på alle kanter – omstilling,
reformer og nye arbeidsoppgaver.
Forbundsleder Margunn Haugland
peker på at det skjer en rekke gjennomgripende endringer i arbeidslivet
og i biblioteksektoren. BF har invitert
en rekke eksterne foredragsholdere til
konferansen.
– Ved å ha en egen tillitsvalgtkonferanse ønsker vi å gi våre tillitsvalgte
gratis, faglig påfyll på høyt nivå. Vi tror at
vi i år kan by på foredrag og diskusjoner
som de kan ha stor nytte av, både som
bibliotekarer og som tillitsvalgte, sier
forbundsleder Margunn Haugland, som
håper så mange som mulig griper sjansen
til å melde seg på.
Programpostene er nå klare:
• Biblioteksjef ved Bergen offentlige
bibliotek Leikny Haga Indergaard,
assisterende bibliotekdirektør ved UiO
Randi Rønningen og instituttleder
ved bibliotekutdanningen på HiOA Tor

•

•

•

Arne Dahl diskuterer ansettelseskrav
og hvilke kvalifikasjoner morgendagens
bibliotekarer behøver.
Førsteamanuensis i psykologi ved UiO
Cato Bjørkli holder foredrag med
utgangspunkt i problemstillingen: Hva
kjennetegner gode omstillingsprosesser?
Førsteamanuensis ved Høgskolen i
Østfold Mats Gøran Persson ser
nærmere på fusjoner i universitets- og
høyskolesektoren. Tittelen er: Fortellinger og virkelighetsforståelser rundt
fusjonsprosessene i norsk høyere
utdanning.
Researcher i Aftenposten og bibliotekar
Trond J. Strøm holder foredrag om
arbeidet med Panama Papers, og om
å jobbe som bibliotekar i privat sektor.
Sosialpsykolog og tidligere stortingspolitiker Berit Ås presenterer sine
teorier om de fem hersketeknikkene, og
argumenterer for hva hun mener skaper
lønnsforskjeller i samfunnet.

Konferansen foregår over to dager, og
den retter seg utelukkende mot tillitsvalgte
i organisasjonen. I likhet med alle BFs kurs
og konferanser er det gratis å delta.
Vil du delta på konferansen? Du finner
påmeldingsinformasjon på Bibliotekarforbundets nettsider.

Randi Rønningen

Mats Gøran Persson

Trond J. Strøm
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FREMTIDENS
BIBLIOTEK
Kom til en spennende dag med fokus på
Fremtidens Bibliotek 4. oktober 2016 i Drammen
Du kan høre foredrag om:
Bibliotekstrender fra hele verden
Den digitale utfordringen
Det sier bibliotekets brukere i Norge og andre europeiske land
Big data og Åpne data – et verktøy til bibliotekene
Fremtidens Biblioteker i Danmark
Hvordan ser Axiell på fremtiden
Axiells nye digitale biblioteksplattform Quria

Program og påmelding - www.axiell.no

Vi skaper fremtidens bibliotek

SKIFTE AV HOVEDORGANISASJON

• September: Et enstemmig forbundsstyre fremmer
forslag om at BF skifter hovedorganisasjon fra YS til Unio.
• Oktober: Medlemsmøter og delegat-valg i fylkeslagene.
• November: Ekstraordinært landsmøte avgjør om BF skal
søke medlemskap i Unio fra 1. januar 2018.

– Vi har mer fellesskap med
høgskolegruppene i Unio
- Jeg håper på en engasjert debatt om eventuelt skifte av hovedorganisasjon, sier forbundsleder Margunn Haugland. Hun er samtidig tydelig på at BFs forbundsstyre enstemmig går inn for en overgang til Unio.
Tekst & foto:
Erling Bergan

– Vi har hatt en grundig prosess i
forbundsledelsen om et mulig skifte
av hovedorganisasjon. En rekke momenter om blant annet økonomi, lokalt
samarbeid, sentrale forhandlinger og
medlemsfordeler har vært utredet og
vurdert. Beslutningsgrunnlaget vi legger fram i dag bør gi god bakgrunn for
avgjørelsen som blir tatt på det ekstraordinære landsmøtet 14. november, sier
BF-leder Margunn Haugland.
– Hvorfor har ikke medlemmene
blitt kjent med dette før nå?
– Det har vært viktig for oss å gjennomføre årets hovedoppgjør i alle sektorer på en god måte innenfor rammene
av den hovedorganisasjonen vi er med
i. Nå er disse fullført og de lokale forhandlingene er godt i gang. Vi føler oss
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– Jeg håper på en engasjert debatt, sier BF-leder
Margunn Haugland, etter at forbundsstyrets
enstemmige forslag om en overgang fra YS til
Unio bla lagt fram 12. september. Nå blir det
medlemsmøter om saken i alle fylkeslag.

trygge på at medlemmenes interesser
ivaretas best ved at vi åpner for dette
spørsmålet nå.
– Hvorfor dukker det opp akkurat
i år?
– Tilknytning til hovedorganisasjon
har vært snakket om til og fra i mange
år. Etter hvert som Unio har fått flere
profesjonsforbund, og YS har fått færre,
har dette spørsmålet rykket nærmere. Vi
er nå det siste profesjonsforbundet som
er igjen i YS. Tida er inne for BF å finne
sammen med andre profesjonsforbund
vi i større grad har felles lønnsinteresser med.
– Er det nødvendig å innkalle til
ekstraordinært landsmøte for å
skifte hovedorganisasjon?
– Nei, våre vedtekter gir mulighet til
å la enten landsstyre eller landsmøte
avgjøre dette. Men forbundsstyret har
ønsket å gi et skifte til Unio så bred forankring blant medlemmene som mulig.

Forbundsstyret står enstemmig bak forslaget om at BF skifter hovedorganisasjon fra YS til Unio. Styremedlemmene fra venstre Kjell Erik Johnsen, Randi
Egge Svendsen, Monica Roos, Margunn Haugland (forbundsleder), Anne Husøy, Monica Skybakmoen og Veronicha Angell Bergli (nestleder).

Derfor har vi valgt å innkalle ekstraordinært landsmøte.
– Vil overgangsperioden være
problematisk?
– Enhver endring gir utfordringer. Vi
har valgt å foreslå dette nå i høst for
å minske ulempene. En avgjørelse om
overgang til Unio vil gjøre 2017 til en
overgangsperiode, og da er det gunstig
at dette er et mellomoppgjørsår.
– Hvordan vil medlemmene merke
et skifte?
– De fleste medlemmene er nok i
liten grad oppmerksomme på hvilken
hovedorganisasjon BF er medlem av. BF
betjener jo selv medlemmenes behov
for råd og veiledning, og det blir det
ingen endring i. For våre tillitsvalgte
som samarbeider med andre forbund
lokalt, blir det i løpet av 2017 å søke
seg partnere blant Unio-forbund i stedet
for i YS.
– Blir det endring i forsikrings-

ordningene?
– Sannsynligvis, men uansett vil dagens ordninger gjelde ut hele 2017. Så
snart avgjørelsen om hovedorganisasjon
er fattet nå i høst, starter vi de formelle
forhandlingene om forsikringsavtaler for
2018. Våre forundersøkelser tilsier at
dette skal bli gode ordninger for Bibliotekarforbundets medlemmer.
– Hva sier Unio til å få Bibliotekarforbundet som medlemmer?
– De har vært svært positive. Vår
interesse for Unio er nok en naturlig utvikling som ikke kommer overraskende
på dem. Men det er formelle prosedyrer
som alle parter må følge. Etter vårt
ekstraordinære landsmøte må vi levere
en søknad om opptak i Unio, og de skal
ha en ordentlig behandling av denne på
sitt representantskapsmøte i desember.
– Er du spent på medlemmenes
reaksjon på at dere foreslår skifte
til Unio?

– Det er klart! Forbundsstyret har lagt
opp til en bred forankring av avgjørelsen om skifte av hovedorganisasjon
i organisasjonen. Vi legger opp til at
spørsmålet debatteres på medlemsmøter i fylkeslagene før det vil være en
endelig behandling på ekstraordinært
landsmøte. Jeg håper på stort engasjement i hele organisasjonen. Så kjør
debatt!, oppfordrer BF-leder Margunn
Haugland.
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Innkalling til ekstraordinært landsmøte
i Bibliotekarforbundet
14. november 2016
Bibliotekarforbundet avholder ekstraordinært landsmøte mandag 14. november 2016 kl. 12.30-14.30 på Holmen
Fjordhotell i Asker.
Forbundets vedtekter, § 7.7 sier følgende om ekstraordinært landsmøte: ”Når forbundsstyret finner at særlig viktige
saker gjør det nødvendig, når minst 1/4 av medlemmene krever det, eller når minst halvparten av fylkeslagene krever
det skal forbundsstyret sammenkalle til ekstraordinært landsmøte med minst 6 ukers skriftlig varsel. Slikt landsmøte
må avholdes senest 3 måneder etter at forbundsstyret har mottatt kravet, og skal bare behandle de sakene som var
årsaken til at det ble sammenkalt. Delegater velges på ekstraordinære møter i fylkeslagene. Antall delegater fra hvert
fylkeslag står i forhold til antall medlemmer pr. 1. januar i møteåret, etter samme skala som for ordinært landsmøte.”
Når forbundsstyret nå sammenkaller til ekstraordinært landsmøte er det med hjemmel i første ledd i denne bestemmelsen, altså at særlig viktige saker gjør det nødvendig. Den aktuelle saken er forbundsstyrets vedtak om å foreslå at
Bibliotekarforbundet skifter hovedorganisasjon fra YS til Unio.
Følgende saker settes på dagsorden for det ekstraordinære landsmøtet:
1. Konstituering
a) Godkjenning av innkalling, delegater og møtereglement
b) Valg av møteledere, referenter, redaksjonskomité, protokollkomité og tellekorps
c) Godkjenning av dagsorden
2. Skifte av hovedorganisasjon

Oslo, 12. september 2016
Margunn Haugland
Forbundsleder

Medlemsmøter og valg av delegater
Det vil bli avholdt medlemsmøter i alle BFs fylkeslag innen 17. oktober. På disse
møtene vil det bli anledning til å diskutere forbundsstyrets forslag om skifte av
hovedorganisasjon. Det er også disse møtene som skal velge delegater til det
ekstraordinære landsmøtet 14. november. Antall delegater fra hvert fylkeslag er
regulert i vedtektenes § 7.4 og § 7.7. Fordelingen går fram av tabellen til høyre.
Fylkeslagets leder skal i følge BFs vedtekter være en av delegatene.
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Tall pr 01.01.2016
Antall
medlemmer

Fylke
Agder
Akershus
Buskerud
Finnmark
Hedmark/Oppland
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
Østfold

Totalt:

77
196
99
40
113
126
57
60
526
67
24
37
75
76
92
110
1 777

Delegater
4
6
4
3
5
5
3
3
6
3
3
3
4
4
4
5
65
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Forslag om skifte av
hovedorganisasjon
Enstemmig fremmet av forbundsstyret til Bibliotekarforbundets ekstraordinære
landsmøte 14. november 2016.
Innhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvorfor hovedorganisasjoner?
Hvorfor er BF i YS?
Hvorfor foreslår vi Unio?
Vil BF få mer innflytelse?
Blir det endringer i lokalt samarbeid?
Blir BFs økonomi påvirket?
Hva skjer med forsikringene våre?
Hva kreves for å skifte hovedorganisasjon?
Hva skjer i overgangsperioden?
Hvordan behandler BF denne saken?
Konklusjon
Forbundsstyrets forslag til vedtak

Vedlegg
•
•
•
•
•
•

Vedlegg 1: Medlemstall
Vedlegg 2: Lokalt samarbeid i de enkelte sektorer
Vedlegg 3: Organisasjonsstruktur i YS
Vedlegg 4: Organisasjonsstruktur i Unio
Vedlegg 5: Andre medlemsfordeler
Vedlegg 6: Formelle regler i YS, Unio og BF ved et skifte

Hvorfor hovedorganisasjoner?
Den norske modellen for lønnsdannelse og medbestemmelse
tar utgangspunkt i at de fleste forbundene er med i hovedorganisasjoner. Det enkelte forbund ivaretar det meste av medlemmenes
interesser, enten det gjelder faglige og politiske spørsmål, lokale
forhandlinger eller opplæring i arbeidslivets regler. Hovedorganisasjonene spiller en viktig rolle i koordinering av forbundenes
deltakelse i sentrale forhandlinger. På det statlige tariffområdet
er det hovedorganisasjonen (hovedsammenslutningen) som har
lovmessig forhandlingsrett sentralt på vegne av forbundene. I alle
tariffområder har forbundene selvstendig forhandlingsrett lokalt.
Det er i dag fire hovedorganisasjoner i Norge: LO (24 forbund
med 913 732 medlemmer), Unio (12 forbund med ca 339 812
medlemmer), YS (17 forbund med ca 215 878 medlemmer)
og Akademikerne (13 forbund med ca 193 536 medlemmer). I
tillegg er det noen forbund som står alene. (Alle tall fra SSB pr
31.12.2015.)

Hvorfor er BF i YS?
BF ble stiftet i 1993 og meldte seg i 1994 inn i Akademikernes
Fellesorganisasjon (AF), som da var hovedorganisasjonen som
samlet forbund for ansatte med høyere utdanning. Mot slutten av

nittitallet bygde spenningen seg opp innad i AF, mellom forbund
med kort og lang høyere utdanning. Legeforeningen meldte seg
ut i 1996, og i 1997 ble Akademikerne etablert som hovedorganisasjon for de med lang høyere utdanning.
Sommeren 2000 ble det klart at AF ville bli nedlagt i 2001.
Noen store AF-forbund med kortere høyere utdanning (lærere,
sykepleiere og politi) forberedte etablering av en ny hovedorganisasjon, den som først het UHO og senere skiftet navn til Unio.
BF måtte velge seg en ny hovedorganisasjon på sitt landsmøte
i april 2001, mens det som i dag er Unio ikke ble stiftet før i desember 2001. På tidspunktet BF måtte fatte en avgjørelse, var
YS og LO de eneste mulige valgene, og BF valgte YS. Vedtaket
på BFs landsmøte i april 2001 lød slik:
”Landsmøtet godkjenner at BF søker om opptak i YS fra
1.7.2001, eller så snart som praktisk mulig etter det. Forbundsstyret skal følge utviklingen av de andre alternativene nøye. Dersom
forbundsstyret i perioden fram til behandling av søknaden i YS
kommer til at andre alternativer har blitt aktuelle for BF, skal det
innkalles til landsstyremøte for å ta endelig stilling til spørsmålet.”
Det som ble Unio rakk altså ikke å etablere seg og invitere flere
forbund inn, før vi ble opptatt i YS. Men BFs landsmøtevedtak viser
at Unio-alternativet den gang ble vurdert som svært aktuelt. Siden
Unio ble startet i 2001 med 6 forbund og 215 000 medlemmer,
har de vokst til 12 forbund med 340 000 medlemmer. Deres profil
som hovedorganisasjon for forbund med medlemmer som har
universitets- eller høgskoleutdanning har befestet seg. Dette har
etter hvert gjort det mer aktuelt for BF å vurdere spørsmålet igjen.
Men skifte av hovedorganisasjon er en krevende prosess. Initiativ
for å sette dette på dagsorden igjen, er derfor ikke tatt før nå.

Hvorfor foreslår vi Unio?
Da BF kom inn i YS i 2001 var det altså mange AF-forbund som
måtte finne ny hovedorganisasjon. I sakspapiret til BF-landsmøtet
i 2001 het det: ”Det er flere AF-forbund som viser interesse for
YS-medlemskap, og dette vil kunne bidra til å gi BF en rolle i en
forsterket høgskoleprofil for YS.”
Utviklingen har etter hvert vist seg å gi et noe annet bilde, slik
FAFO-rapporten ”Medlemsbevegelser, tariff- og organisasjonshopping” fra 2014 oppsummerer: ”På overordnet nivå er overgangsbildet, rett etter AF sitt fall, at YS vinner en rekke forbund.
Disse er i hovedsak mindre forbund som sto igjen på den tomme
AF-plattformen. Tendensen de senere årene er at Unio vinner
fram, både gjennom tilgang fra Akademikerne og de tidligere
AF-forbundene som var innom YS.”
I løpet av de 15 årene vi har vært medlem av YS har det foregått en utvikling i YS som i mindre grad stemmer overens med
BFs profil. I 2006 gikk Skatterevisorenes Forening fra YS til Unio. 

Bibliotekaren 7/2016

27

BFs EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE 14. NOVEMBER 2016

 Høsten 2009 vedtok Norsk radiografforbund å melde seg ut av

YS, og høsten 2012 vedtok Det norske maskinistforbund å melde
seg ut av YS. Begge disse er nå medlem i Unio. I løpet av de årene
BF har vært medlem i YS, har det også foregått en utvikling mot
sammenslåing av enkeltforbund i større felles organisasjoner.
Det er nå et solid flertall av YS-medlemmer i ”industriforbund”,
altså forbund som organiserer arbeidstakere på en arbeidsplass
uavhengig av utdanning eller yrke. Både utviklingen av store
samleorganisasjoner gjennom sammenslåinger og de utmeldte
forbundene gjør at YS ikke har fått en ”forsterket høgskoleprofil” slik BF så for seg da vi gikk inn i YS i 2001. Profilen til YS
samsvarer nå i mindre grad med et profesjonsforbund som BF.
For Unio har utviklingen vært annerledes. Etter at store høgskolegrupper som lærere, sykepleiere og politi i 2001 startet
UHO, forløperen til Unio, har denne hovedorganisasjonen vokst
i medlemstall og i antall medlemsforbund. Profesjonsforbund for
medlemmer med høgskoleutdanning er i all hovedsak organisert
i Unio, noe som gir dem identitet og innflytelse som hovedorganisasjonen for høgskolegruppene. Det er et overveldende flertall av
Unio-medlemmene – rundt 93 % – som er i profesjonsforbund.
Det er kun Forskerforbundet og Akademikerforbundet som organiserer på tvers av utdanninger og profesjoner.

Vil BF få mer innflytelse?
I YS består organisasjonsleddene av kongress, hovedstyre og
sektorer. Kongressen er YS` høyeste organ og avholdes hvert
fjerde år. I kongressen har forbundene én representant for hvert
påbegynte 3.000 medlem. Mellom kongressene ledes av YS
av hovedstyret, der hvert forbund har en representant. Ved avstemning i både kongress og hovedstyret avgir representantene
stemmer etter det antall medlemmer de representerer. For hvert
tariffområde har YS sektorer, med egne vedtekter som angir stemmerett. Se ellers mer om YS’ organisasjonsstruktur i eget vedlegg.
Unios besluttende organer består av representantskap, styre og
forhandlingsutvalg. Representantskapet er Unios øverste organ
og har sine møter én gang i året. Forbundene er representert
etter antall yrkesaktive medlemmer. Mellom representantskapsmøtene ledes Unio av styret, der forbundene er representert etter
størrelse. Organisasjoner med under 5000 medlemmer inngår i
det som heter ”fellesordningen”, men ledere i forbund som ikke
får styreplass etter denne fordelingen, er observatører og har
talerett i styret. I de enkelte tariffområdene har Unio opprettet
forhandlingsutvalg, der alle forbund er enten representert direkte
eller med observatør med talerett.
Det er noen likheter og noen forskjeller mellom organisasjonsstrukturen i YS og Unio. Det viktigste for BF er uansett å være
representert med talerett i organ der vesentlige ting blir diskutert
og avgjørelser fattet. Men erfaringsmessig blir de fleste avgjørelser tatt etter at deltakerne aksepterer en konsensus basert på hvor
tyngdepunktet i organet ligger, uten at det foretas formell kampavstemning. For en liten organisasjon er derfor selve deltakelsen,
og hvem man deltar sammen med, viktigere enn stemmeretten.
Både YS og Unio har en organisasjonsstruktur som gir BF
tilstedeværelse i alle besluttende organ. Men siden BF alltid vil
være mindre enn mange andre forbund i enhver hovedorganisasjon, er det viktig for BF om de andre forbundenes tyngdepunkt
ligger nært eller fjernt fra BFs interesser. Som et forbund der
medlemmene har høyere utdanning og i stor grad befinner seg i
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offentlig sektor, er det klart at BF finner større grupper som står
oss nærmere i Unio enn i YS.

Blir det endringer i lokalt samarbeid?
BF er godt skodd til å ivareta egne medlemmer. Vi har en utbygd
organisasjon med regionale ledd (fylkeslagene), klubber og tillitsvalgte på arbeidsplassene. I all hovedsak ivaretar vi medlemmene
våre godt i denne strukturen. Men vår innretning medfører at vi
enkelte steder er få medlemmer, og i de tilfellene vil vi ha et behov
for å samarbeide med andre forbund i hovedorganisasjonen for
å kunne ivareta medlemmene våre på best mulig måte.
Det er også slik at avtaleverket i enkelte tariffområder har
kriterier om at forbundene skal være av en viss størrelse for selv
å kunne representere medlemmene i noen sammenhenger. For
eksempel gjelder dette ved lokale forhandlinger (B-dels forhandlinger) i helseforetakene. I slike sammenhenger er vi avhengig av
et samarbeid med andre organisasjoner for at våre medlemmer
skal bli ivaretatt.
I noen saker samarbeider de tillitsvalgte i en virksomhet på
tvers av hovedorganisasjonene. BF oppfordrer våre tillitsvalgte
til å delta i slikt samarbeid. Det er ofte klokt å stå sammen der
det er viktige utfordringer, og vi har god erfaring med det. Men
det er slik at alle hovedorganisasjonene vil ha en ”storebror” som
legger mye av premissene for samarbeid og samhandling i kraft
av sin størrelse. I kommunalt tariffområde eller i tariffområdet
Spekter eller Virke er det Delta som har rollen som storebror i
YS-fellesskapet. I statlig sektor er det Parat, innen YS-fellesskapet.
Situasjoner knyttet til samarbeid for å oppnå nødvendig representasjon er et viktig moment for BF å vurdere ved et skifte av
hovedorganisasjon.
Uavhengig av dette vil det også forekomme situasjoner der
samarbeid med andre organisasjoner i hovedorganisasjonen er
naturlig og nødvendig, slik som situasjonen for eksempel vil være
i tilfeller med politiske markeringer eller streik.
Når det gjelder samarbeid om politiske markeringer, konfliktuttak og andre overordnede politiske spørsmål er det grunn til å tro
at BFs tillitsvalgte skal kunne samarbeide vel så godt med Unios
tillitsvalgte som med YS sine. Unios medlemsorganisasjoner som
er kjennetegnet av at de er høyere utdannede profesjonsgrupper i
offentlig sektor bør i all hovedsak passe bedre til våre medlemmer
som samarbeidspartene enn YS sine medlemsgrupper.
I en konfliktsituasjon må BF koordinere streikeuttakene sine med
andre organisasjoner. Et viktig moment er da å bidra til at streikeuttak får effekt, at virksomheten stenger. For folkebibliotekene på
kommunal sektor innebærer det å ha kontakt med LO-forbundet
Fagforbundet, som organiserer de fleste utenom BF i folkebibliotekene. Om BF er medlem av YS eller Unio spiller liten rolle i den
sammenheng. I skolebibliotekene blir den viktigste koordineringen
med Utdanningsforbundet, som er i Unio. Og på universitets- og
høgskolesektoren blir den viktigste koordineringen med Forskerforbundet, også i Unio. For gjennomføring av eventuelle konflikter
vil altså overgang fra YS til Unio ha noen fordeler.
Vilkår for lokalt samarbeid i de enkelte sektorer er beskrevet
i eget vedlegg.

Blir BFs økonomi påvirket?
Kontingenten som BFs medlemmer betaler for medlemskapet
berøres ikke av at BF skifter hovedorganisasjon. BF-kontingenten
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bestemmes helt og fullt av BFs medlemmer gjennom våre egne
landsmøtevedtak.
Men BF som organisasjon betaler en kontingent til hovedorganisasjonen, og dette er en post på BF-budsjettet. I 2016 utgjør dette
ca 316.000 kroner pr år. I tillegg kommer en god del kostnader
til møter og seminarer, arbeidslivsbarometer, vår del av lønn til
leder av YS Stat, og annet – i 2015 utgjorde dette ca 60.000
kroner. Ekstrakostnadene ser ut til å ha en økende tendens i YS.
Totalt utgjør kostnader forbundet med medlemskapet i YS altså
rundt 376.000 kroner på årsbasis.
Forbundenes kontingent til Unio er bygget opp slik at BF
vil få en årlig utgift på ca 440 000 kroner pr år. Unio dekker
imidlertid alle utgifter (reise og opphold) til 2 personer på
representantskapsmøte og 9 på Unio-konferansen, samt konferanser som Unio selv arrangerer, blant annet IA-konferanse
og topptillitsvalgtkonferanse. Kostnader til utredninger tas over
Unios eget budsjett. Disse økonomiske elementene utgjør en
vesentlig besparelse for BF sammenlignet med hva vi har som
YS-medlem.
En viktig del av forbundets økonomi er OU-midlene, som er
øremerket til kurs og opplæringsformål. Mellom YS og Unio er
det i utgangspunktet ingen forskjell i beregningsgrunnlaget for
disse midlene. Men den enkelte hovedorganisasjon kan beholde
en viss andel til egen bruk og administrasjon. YS har de siste
årene trukket i overkant av 10 %. Unio holder tilbake 4 % til
administrasjon. For BF vil et Unio-medlemskap gi rundt 50.000
kroner mer i OU-midler pr år.
Samlet sett vil et skifte av hovedorganisasjon ha liten innvirkning på BFs økonomi.

Hva skjer med forsikringene våre?
BF kan gjennom medlemskapet i YS tilby gunstige forsikringer
fra Gjensidige. BFs medlemmer forholder seg direkte til Gjensidige
i den grad de benytter seg av tilbudet. For BF som organisasjon
medfører dette at vi kan gi medlemmene et godt tilbud samtidig
som det medfører minimalt med arbeid for sekretariatet. På den
annen side har vi også minimal innflytelse på hvordan tilbudet
ser ut (hvor store rabattene er, hvilke forsikringsordninger som
tilbys osv.)
I Unio finnes det ikke en tilsvarende felles ordning. Alle medlemsorganisasjonene tilbyr rabatterte forsikringer. De fleste
mellomstore og små Unio-forbund har inngått avtale med Bafo
Forsikringsmegling, som opererer forsikringskontor i forbundenes navn.
Gode forsikringsordninger er viktig for mange av BFs medlemmer, og det er derfor av stor betydning at dette sikres ved en
innmelding i Unio. Det er også viktig at overgangen gjøres smidig
for det enkelte medlem. Dette skjer best ved at BF går inn i et
samarbeid med Bafo Forsikringsmegling, som har spesialisert
seg på utvikling, megling og drift av medlemsforsikringer. Hvordan en ny forsikringsavtale for BF-medlemmer vil se ut vil ikke
være klart før BF har forhandlet med Bafo, altså første etter et
landsmøtevedtak i BF. Bafo gjør selv rede for prosessen på sine
nettsider bafo.no.
Ved et samarbeid vil Bafo og BF ha felles interesse av å sikre
en overgang som oppleves som enkel og smidig for de medlemmene som nå benytter Gjensidiges YS-tilbud.
Når det gjelder andre medlemsfordeler, se eget vedlegg.

Hva kreves for å skifte hovedorganisasjon?
Ved skifte av hovedorganisasjon kommer formelle regler i
både YS, Unio og BF til anvendelse. Her beskriver vi de viktigste
vilkårene og vår vurdering. Mer om dette i eget vedlegg.
I YS løper medlemskap ut kalenderår, med krav om varsling
minst 12 måneder før. Etter at utmelding er varslet kan ikke forbundets medlemmer ha verv i eller for YS, heller ikke i sektorene.
Et varsel om utmelding levert YS høsten 2016, vil altså få virkning
fra 1. januar 2018. I hele 2017 må BF betale kontingent til YS, men
vi kan ikke delta i YS-sammenheng under mellomoppgjøret i 2017.
I Unio tar de opp nye forbund på det årlige representantskapsmøtet 7. - 8. desember. Formelt vil medlemskapet i Unio gjøres
gjeldende fra 1. januar 2018.
I BFs vedtekter kreves 2/3 flertall i ordinært eller ekstraordinært landsmøte, eller landsstyre, for å skifte hovedorganisasjon.
Forbundsstyret har vurdert demokratisk legitimitet, kostnader,
tidsbruk og organisatoriske tiltak som kreves av de ulike alternativene, og konkludert med å kalle inn til ekstraordinært landsmøte.
I tillegg til formelle vilkår for skifte av hovedorganisasjon, må
medlemmene bli godt kjent med hva et skifte innebærer for å
sikre bred legitimitet. Derfor legges saken fram til diskusjon på
møter i fylkeslagene som også velger delegater til det ekstraordinære landsmøtet.

Hva skjer i overgangsperioden?
Etter varsel om utmelding vil BF altså være ute av alle organ
og møter i YS fra 15. november 2016 og hele 2017. Medlemskap og kontingent til YS vil likevel løpe i samme periode. At BF
havner utenfor diskusjoner i YS er naturlig når man er på vei ut.
Når det gjelder deltakelse i mellomoppgjøret 2017 vil vi imidlertid
også være utenfor YS-prosessene. Men Unio har informert om
at de i hele 2017 vil la BF være representert med observatører
i de sentrale organene der BF blir vedtektsmessig representert
når Unio-medlemskapet formelt trer i kraft 1. januar 2018. Vi
kan dermed framføre våre krav og argumenter i de samme fora i
karantene-året 2017, som i påfølgende år. Dette gir BF muligheten
til å kunne gjennomføre mellomoppgjøret 2017 på en tilnærmet
normal måte sentralt.
Det meste av arbeidet som tillitsvalgte gjør lokalt vil forbli
upåvirket av et skifte. Men tillitsvalgte som lokalt samarbeider
med andre YS-forbund, kan måtte finne nye samarbeidspartnere
blant tillitsvalgte for Unio-forbund allerede i 2017. BF-sekretariatet
og nettjenestene våre må styrkes for å svare på spørsmål, bistå,
forhandle og være bakvakt ved lokale forhandlinger høsten 2017,
inntil nye samarbeidsrelasjoner har falt på plass.
BF må betale full kontingent til YS i 2017. Men noen av tilleggsutgiftene som YS krever inn fra medlemsforbundene kan
falle bort. Hva BF må betale for observatør-deltakelse i Unio i
2017 vil være et forhandlingsspørsmål.
Ettersom BF vil være formelt medlem av YS i hele 2017, vil
alle forsikringsordninger som medlemmene har basert på YS
Medlemsfordeler løpe ut hele 2017. BF må derfor forhandle fram
forsikringsavtaler så tidlig som mulig etter vedtak om overgang
og informere på en god måte.

Hvordan behandler BF denne saken?
BFs sekretariat har arbeidet fram en utredning som forbundsstyret har behandlet i flere omganger. Bibliotekarforbundets ledelse 
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 har kontaktet både Unio og Bafo Forsikringsmegling AS underveis

i dette arbeidet. Forbundsstyret har etter omfattende diskusjoner
enstemmig konkludert med at BF burde søke overgang til Unio,
og at saken bør drøftes i fylkeslagene før endelig avgjørelse på
ekstraordinært landsmøte høsten 2016.
BFs vedtekter sier at skifte av hovedorganisasjon kan fattes
av landsstyre eller landsmøte. Forbundsstyret har lagt vekt på
at det ikke skal kunne stilles spørsmålstegn ved legitimiteten til
avgjørelsen som fattes i denne saken, og har derfor valgt BFs
bredeste og mest representative organ – landsmøtet – til å ta
stilling til dette.

Konklusjon
BF har ønsket å utrede et skifte av hovedorganisasjon fra YS til
Unio av flere grunner. Om BF skal skifte hovedorganisasjon er det
kun ett reelt alternativ og det er Unio. Det viktigste momentet er å
tilhøre en hovedorganisasjon med fellesskap i utdanningslengde
og lønnspolitikk. Det tjener interessene til Bibliotekarforbundets
medlemmer best.
Når det gjelder BFs innflytelse innad i hovedorganisasjonen er
det ingen grunn til vektlegge forskjeller mellom YS og Unio. Vilkår
for godt lokalt tillitsvalgtarbeid utgjør heller ikke noe viktig skille.
De fleste av de mulighetene og utfordringene BF har i dag, vil vi
ha i enhver hovedorganisasjon.
Den helhetlige økonomien for BF vurderes ikke som noe betydningsfullt moment i avgjørelsen om valg av hovedorganisasjon.
Hovedorganisasjonene organiserer forsikringstilbud ulikt.

Vedlegg 1:

Medlemstall
Medlemstall fra YS' siste tilgjengelige oversikt
pr 01.07.2015:

Per 1. juli 2015 var antall yrkesaktive medlemmer i YS-forbundene fordelt på sektor slik: 25.437
i staten, 34.533 i KS (inkludert Oslo kommune),
13.927 i Spekter og 81.382 i Finans/Privat (inkludert Virke).
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Et skifte av hovedorganisasjon innebærer mest sannsynlig et
skifte av hvilket forsikringsselskap våre medlemmer får rabatt
hos. Forhandlinger om dette kan imidlertid ikke gjennomføres
før et ekstraordinært BF-landsmøte har fattet vedtak om skifte
av hovedorganisasjon. Foreløpige undersøkelser tilsier at det er
muligheter for å få til gode ordninger.
Når det gjelder andre medlemsfordeler er forskjellene ikke av
betydning for avgjørelsen om skifte av hovedorganisasjon.
BF bør behandle denne saken på en måte som gir bred forankring av avgjørelsen gjennom medlemsinformasjon, medlemsmøter i fylkeslagene og endelig behandling på ekstraordinært
landsmøte.
Forbundsstyret mener gjennomgangen viser at det er både
mulig og ønskelig for BF å skifte hovedorganisasjon fra YS til
Unio, og anbefaler at dette vedtas på ekstraordinært landsmøte
høsten 2016.

Forbundsstyrets forslag til vedtak
1. Bibliotekarforbundet søker om medlemskap i Unio
med virkning fra 1.1.2018.
2. Bibliotekarforbundet melder seg ut av YS med
virkning fra 1.1.2018.
3. Forbundsstyret forhandler om nye forsikringsordninger for BFs medlemmer fra 1.1.2018.

Delta

69 108 medlemmer

Finansforbundet

36 357 medlemmer

Parat

34 508 medlemmer

Negotia

21 619 medlemmer

SAFE

10 827 medlemmer

Yrkestrafikkforbundet

10 696 medlemmer

Befalets Fellesorganisasjon

9 143 medlemmer

STAFO

6 653 medlemmer

AVYO

4 399 medlemmer

Skolelederforbundet

3 391 medlemmer

Personellforbundet

3 015 medlemmer

Norsk Tollerforbund

2 031 medlemmer

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

1 932 medlemmer

Bibliotekarforbundet

1 755 medlemmer

Skatteetatens Landsforbund

1 621 medlemmer

Norske Meierifolks Landsforening
(utmeldt av YS pr 01.01.2016)

951 medlemmer

Norges Politilederlag

635 medlemmer

Lærernes Yrkesforbund

548 medlemmer

YS totalt:

219 189 medlemmer
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Medlemstall fra Unios siste tilgjengelige oversikt
pr 01.01.2016:

Per 1. januar 2016 hadde Unio-forbundene
32.072 yrkesaktive medlemmer i staten, 129.013 i
KS og KS Bedrift, 10.936 i Oslo kommune, 45.797
i Spekter, 6.628 i Virke og 26.665 var Privat/
Selvstendig/Øvrig.

Utdanningsforbundet

166 368 medlemmer

Norsk Sykepleierforbund

106 132 medlemmer

Forskerforbundet

19 812 medlemmer

Politiets Fellesforbund

16 136 medlemmer

Norsk Fysioterapeutforbund

10 104 medlemmer

Det norske maskinistforbund

6 603 medlemmer

Akademikerforbundet

4 520 medlemmer

Norsk Ergoterapeutforbund

4 009 medlemmer

Norsk Radiografforbund

2 811 medlemmer

Presteforeningen

2 271 medlemmer

Skatterevisorenes Forening

559 medlemmer

Det Norske Diakonforbund

487 medlemmer

Unio totalt:

339 812 medlemmer

Vedlegg 2:

Lokalt samarbeid i de enkelte sektorer
Lokalt samarbeid i Spekter
Ved B-dels forhandlingene i helseforetakene samarbeider BF
i dag med Delta der vi har for få medlemmer iht HA Kap 2, § 5,
3. ledd (minst 5 medlemmer i virksomheten). Samarbeidet er
regulert ved en fullmaktsavtale som signeres hvert år.
Tidligere, mens Norsk Radiografforbund (NRF) fortsatt var
medlem av YS, var det NRF som ivaretok BFs medlemmer der
vi ikke hadde egen forhandlingsrett i B-forhandlingene. Det er
nærliggende å tenke seg at dette samarbeidet vil kunne gjenoppstå dersom BF blir medlem av Unio. En avtale på sentralt nivå
ledsaget av en fullmaktsavtale er det som skal til formelt sett.
NRF har ingen konkurrerende interesser med BF.
Pr i dag er det kun ett helseforetak der BF har fem eller flere
medlemmer. For de andre er vi avhengig av en samarbeidsavtale
for å kunne gjennomføre lokale forhandlinger.
I Unio er det Norsk Sykepleierforbund som er de store på
Spekter-området. Men i dette tariffområdet har også Norsk Radiografforbund hoveddelen av sin medlemsmasse. I og med at
Norsk Radiografforbund tidligere inngikk i YS, har BF erfaring med
å samarbeide med dem ved B-dels-forhandlingene i Spekter. I
Spekterområdet kan vi derfor se for oss at både Norsk Radiografforbund og Norsk Sykepleierforbund kan være naturlig samarbeidspartner for oss. Ingen av disse organisasjonene konkurrerer
med BF om medlemmer, og ut fra dette bør et samarbeid kunne
være ganske uproblematisk.
Lokalt samarbeid i Staten
BF samarbeider i dag med Parat ved universitetene om spørsmål
som kommer inn under medbestemmelsesregelverket, jf. HA §9.
Dette samarbeidet er regulert i et YS Stat-samarbeid.

Vi samarbeider også med Parat om ivaretakelse av medlemmer
i lokale lønnsforhandlinger enkelte ganger der vi ikke har lokal
tillitsvalgt, eller der vi kun har ett medlem – og der medlemmet
selv ønsker lokal representasjon. Det er viktig å understreke at
samarbeidet om lokale lønnsforhandlinger i staten er frivillig, og
er noe vi inngår der vi eller medlemmet vårt ønsker det. Slik sett
kan vi si at dette samarbeidet skyldes mangler i vår organisering,
ikke begrensninger i avtaleverket.
Det er ikke slik at Parat og BF har en egen sentral avtale for
ivaretakelse av BF-medlemmer som er eneste medlem under en
arbeidsgiver. Der slikt samarbeid eksisterer har man funnet frem
til lokale ordninger innenfor rammene av hovedsammenslutningsmodellen. Et skifte av hovedorganisasjon for BFs vedkommende
bør ikke berøre disse medlemmene i vesentlig grad. Dersom
overgangen er planlagt slik at skiftet ledsages av en invitasjon inn
i et lokalt Unio-samarbeid, bør overgangen innebære ivaretakelse
på minst samme nivå som i dag. Vi forutsetter da naturligvis at
det er etablert en forståelse med de aktuelle Unio-organisasjoner
om at BF-medlemmer ikke skal rekrutteres. Ved de stedene vi
har 2 medlemmer er situasjonen likedan.
Ved de stedene vi har 3 eller flere medlemmer kjenner vi til
flere tilfeller av lokalt samarbeid med Parat. Dette er et frivillig
samarbeid der BF-medlemmene selv har ønsket en slik ordning.
Dersom vi går inn i Unio bør BF rustes opp til selv å forhandle
lokalt, eventuelt med bistand fra BF sentralt.
Ved mange av universitetene og høgskolene er det utviklet et
godt lokalt samarbeid mellom alle organisasjonene, på tvers av
hovedorganisasjoner. Dette samarbeidet fortsetter naturligvis
uavhengig av BFs plassering i HO-landskapet.
Når det gjelder tilknytning til hovedorganisasjon og BFs utfor- 
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 dringer med samarbeid lokalt i statlig sektor, vil mye avhenge av
at overgangen er forberedt og foregår kontrollert. Det er ingenting
som skulle tilsi at BFs statlige medlemmer har en særlig tilknytning til YS. I UH-sektoren der vi har størsteparten av våre statlige
medlemmer er det nærliggende å tenke seg at identifikasjonen
med Unio sine grupper er vel så stor som til YS sine grupper
blant våre medlemmer.

Lokalt samarbeid i kommunal sektor (KS)
BF samarbeider av og til med Delta i enkelte kommuner der
vi kun har ett medlem som ikke ønsker å forhandle selv. I slike
sammenhenger har vi også hatt medlemmer som har blitt ivaretatt av Utdanningsforbundet og Fagforbundet. BF har hatt en
policy på at vi aksepterer den tillitsvalgte som medlemmet selv
har tillit til i slike sammenhenger. Det foregår helt konkret slik at
et alenemedlem selv gir uttrykk for at de kjenner, liker og har tillit
til en av de tillitsvalgte i kommunen. I slike sammenhenger lager
vi fullmaktsavtaler på tvers av hovedorganisasjoner.
Som regel vil vi sende forhandler fra fylkeslaget, nabokommunen eller vi vil telefonforhandle i de kommunene der vi har behov
for bistand ved lokale forhandlinger. Bare unntaksvis benytter vi
oss av tillitsvalgte fra andre organisasjoner.
I KS-sektoren har BF allerede god forhandlerkapasitet, og god
evne til selv å ivareta våre medlemmer. Ikke desto mindre vil vi,
ved en eventuell overgang til Unio, måtte – også i denne sektoren
– skjerpe forhandlerapparatet ekstra for å sikre god ivaretakelse.
I de aller fleste kommuner samarbeider BF med de andre organisasjonene lokalt. Noen steder har man utviklet et YS-fellesskap,
men mange steder har man et samarbeid som involverer alle organisasjonene på tvers av hovedorganisasjoner. Vi har dessverre
ingen oversikt over omfanget av ulike former for slikt samarbeid.
I kommunal sektor har Unio mange medlemsforbund med
moderat antall medlemmer, og der er Utdanningsforbundet en
suveren storebror. For BF bør dette være et greit landskap å manøvrere i. I de tilfeller der vi har behov for bistand for ivaretakelse
av medlemmer kan et samarbeid med Utdanningsforbundet være
en god løsning. Men man kan også tenke seg samarbeid med
Sykepleierforbundet i enkelte kommuner. Både Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet er store nok til å ha godt skolerte og

profesjonelle tillitsvalgte, og det bør ikke være vanskelig å finne
gode ordninger lokalt der vi skulle ha behov for det. En spennende og interessant situasjon ved en overgang til Unio er de
mulighetene for samarbeid med Utdanningsforbundet om lønnog arbeidsforhold som åpner seg om skolebibliotekarene. Men
her ligger det også noen uavklarte problemstillinger i og med at
Utdanningsforbundet sannsynligvis også har noen skolebibliotekarer blant sine medlemmer.
Lokalt samarbeid i Oslo kommune
I YS er Oslo kommune ikke egen sektor, men del av YS Kommune. På lik linje med de andre YS-forbundene har BF egen forhandlingsrett i Oslo kommune, men forhandler i praksis som del
av en delegasjon fra hovedorganisasjonen. I noen sammenhenger,
som i PIO-møte (Partene i Oslo kommune) der for eksempel
arbeidstidskonflikten kan tas opp, er det representanten fra YS
K-Oslo kommune som må tale vår sak. I Oslo har BF i all hovedsak
to arbeidsgivere: Deichman og Utdanningsetaten.
I Unio er Oslo kommune egen sektor, med eget forhandlingsutvalg. Som medlem i Unio vil BF beholde sin forhandlingsrett
i dette tariffområdet, med deltakelse i hovedorganisasjonens
forhandlingsdelegasjon. I noen sammenhenger, som i PIO-møte
der for eksempel arbeidstidskonflikter kan tas opp, vil det trolig
være leder av Unios forhandlingsdelegasjon som representerer
BFs interesser. Utdanningsforbundet er det største Unio-forbundet
i Oslo kommune.
Lokalt samarbeid i Virke
Våre medlemmer i tariffområdet Virke jobber ved private sykehus, høgskoler og museer. Der det er nødvendig med samarbeid
i dag, samarbeider BF med Delta i dette tariffområdet, men vi
har også et samarbeid med Sykepleierforbundet lokalt ved noen
av de private sykehusene.
Der det er nødvendig vil BF måtte finne samarbeidspartnere
blant Unios medlemsforbund i dette tariffområdet. Både Utdanningsforbundet (1540 medlemmer), Norsk Sykepleierforbund
(3020 medlemmer) og Forskerforbundet (998 medlemmer) har
god dekning i dette tariffområdet.

Vedlegg 3:

Organisasjonsstruktur i YS
Organisasjonsleddene i YS består av kongress, hovedstyre
og sektorer.
Kongressen
Kongressen er YS` høyeste organ og avholdes hvert fjerde år. I
kongressen har forbundene én representant for hvert påbegynte
3.000 medlem. I tillegg møter hovedstyrets medlemmer.
Hovedstyret
Mellom kongressene leder hovedstyret YS. Hovedstyret består
av YS-leder, 1. og 2. nestleder, samt én representant fra hvert
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forbund og leder av YS Stat. Videre kan forbundene møte med
ytterligere én representant per 10.000 medlemmer. Det møter
én representant valgt av og blant de ansatte.
Ved avstemning i både kongress og hovedstyret avgir representantene stemmer etter det antall medlemmer de representerer.
Hovedstyret skal møtes minst 4 ganger per år.
Sektorer
YS er delt inn i fem ulike sektorer: YS Kommune, YS Stat, YS
Spekter, YS Privat og YS Finans. I den enkelte sektor inngår de
forbund som har medlemmer i det aktuelle tariffområde. For BFs
del er det YS Kommune, YS Stat og YS Spekter. Den enkelte
sektor har egne vedtekter som definerer blant annet hvem som
har stemmerett. I sektorstyret for YS Stat har forbund med færre
enn 300 medlemmer 1 representant uten stemmerett.
Sektorene har, i tillegg til sektorstyrene, også annen møte-

virksomhet der BF er representert. Eksempelvis hadde YS Stat
tre-dagers plankonferanse, to-dagers lederkonferanse, to-dagers
arbeidsseminar i sitt hovedavtaleutvalg, en-dags medbestemmelseskonferanse og et dagskurs i medietrening i løpet av høsten
2015.
Annet
I tillegg til YS` formelle organer er BF representert i forbundsledermøter som møter hver 14. dag. Dette møtet brukes først og
fremst til orienteringer. Den årlige YS-konferansen går over to
dager og BF er ofte representert med flere fra forbundsstyre eller
sekretariat i tillegg til forbundsleder. Om høsten er BFs ledelse
også representert på to-dagers lederkonferanse og to-dagers
intersektoriell tariffkonferanse.

Vedlegg 4:

Organisasjonsstruktur i Unio
Unios besluttende organer består av Representantskapet, Styret
og Forhandlingsutvalgene.
Representantskap
Representantskapet er Unios øverste organ, har sine møter én
gang i året, og er sammensatt etter følgende prinsipper (basert
på antall yrkesaktive medlemmer per 1. januar):
• Medlemsorganisasjoner med under 5 000: 2 delegater
5 001–10 000: 3 delegater
10 001–15 000: 6 delegater
15 001–20 000: 8 delegater
20 001–30 000: 10 delegater
30 001–50 000: 12 delegater
50 001–70 000: 15 delegater
70 001–100 000: 18 delegater
over 100 000: 21 delegater
• Unios leder

10 001–50 000: 2 medlemmer
50 001–100 000: 3 medlemmer
over 100 000: 4 medlemmer
• Organisasjoner i fellesordningen gis følgende styrerepresentasjon (på grunnlag av antall yrkesaktive
medlemmer):
under 5 000: 1 observatør
5 001–10 000: 1 medlem + 1 observatør
over 10 000: 2 medlemmer

Votering i representantskapet
Stemmetallet i representantskapet tilsvarer antallet møtende
delegater, og vedtak fattes med simpelt flertall der vedtektene
ikke angir annet.
For at et forslag skal bli vedtatt, må et flertall i minst to medlemsorganisasjoner som til sammen representerer minimum 50 000
medlemmer, ha stemt for.

Ledere i forbund som ikke får styreplass etter fordelingen over,
er observatører og har talerett i styret.

Styre
Styret er Unios utøvende organ og høyeste myndighet mellom
representantskapsmøtene.
UNIOs styre er sammensatt etter følgende prinsipp:
• Unios leder
• Medlemsorganisasjoner opptatt på selvstendig grunnlag
(antall yrkesaktive medlemmer):
5 001–10 000: 1 medlem

Forhandlingsutvalg
Det opprettes forhandlingsutvalg for de tariffområdene der
det er nødvendig, eller anses som hensiktsmessig, for å kunne
ivareta de sentrale forhandlingene i henhold til lov- og avtaleverk.
Forhandlingsutvalgenes oppgaver avgrenses mot forhandlinger
hvor medlemsorganisasjonene kan ivareta egne medlemmers
interesser.
Medlemsorganisasjonene skal være representert i forhand- 
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 lingsutvalgene de har interesser i, ved at de har partsforhold i

vedkommende tariffområde. Medlemsorganisasjoner som er tatt
opp gjennom fellesordningen etter § 3, tredje ledd, skal likevel
representeres gjennom fellesordningen.
Styret bestemmer størrelsen på utvalgene og oppnevner medlemmer i forhandlingsutvalgene med utgangspunkt i forbundenes

antall yrkesaktive medlemmer på tariffområdene. Forbund som
ikke får rett til plass i forhandlingsutvalgene etter denne bestemmelse, kan møte med observatør i forhandlingsutvalgene.
Observatøren har talerett.

Vedlegg 5:

Andre medlemsfordeler
Hovedorganisasjoner inngår avtaler med ulike leverandører
om andre medlemsfordeler enn forsikring. Disse endrer seg opp
gjennom årene, og må forventes å endres også i årene som
kommer. Her er en oversikt over felles ordninger som tilbys av
YS og Unio pr i dag:

Type tilbud

YS

Banktjenester
Ja (Gjensidige)
(sparing, lån, kort)

Unio
Ja (Storebrand)

Hotell

Ja (Scandic, Nordic
Choice, Thon)

Ja (De Historiske)

Leiebil

Ja (Avis)

Ja (Avis)

Bensin

Ja (Esso)

Ja (Esso)

Strøm

Ja (Gudbrandsdal Energi)

Nei

Reiser

Ja (DFDS,
Color Line)

Ja (Lilleput Reiser)

Hytteleie

Nei

Ja (Norgesbooking, Dansommer, Novasol)

Klær

Nei

Ja (Stormberg,
Under Armour)

Vedlegg 6:

Formelle regler i YS, Unio og BF ved et skifte
Reglene i YS
Paragraf 18 i YS sine vedtekter regulerer utmelding. Pkt 1 lyder:
"Et tilsluttet forbund kan melde seg ut av YS pr. 31. desember
med et varsel på minst 12 måneder." Pkt 2 regulerer eventuelle
lån og tilgodehavende mellom YS og forbund. Og pkt 3 lyder:
"Etter at varsel om utmelding er sendt YS, kan ikke forbundets
medlemmer ha tillitsverv i eller for YS. Dette gjelder også tillitsverv i sektorene."
Et varsel om utmelding levert YS høsten 2016, vil altså få virkning fra 1. januar 2018. I hele 2017 må BF betale kontingent til
YS, men uten å være delaktig i YS sin forberedelse og gjennomføring av mellomoppgjøret og annen virksomhet i organisasjonen.
Reglene i Unio
Paragraf 3 i Unios vedtekter sier: "Som medlemmer kan representantskapet oppta organisasjoner for arbeidstakere som har
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utdanning på universitets- eller høyskolenivå."
Paragraf 4 i Unios vedtekter regulerer betingelsene for medlemskap. Der heter det at "En organisasjon kan være medlem når den
har et tilfredsstillende apparat for på egen hånd å ivareta sine
medlemmers interesser samt for å kunne ivareta sine forpliktelser
i Unio, et ansvarlig styre, et eget sekretariat, et eget konfliktfond,
stilt garanti i forbindelse med streik i tråd med styrets vedtak,
egne vedtekter."
Det er klart at BF tilfredsstiller alle Unios krav til medlemskap.
Paragraf 7 i Unios vedtekter gjelder representantskapet, som
er Unios øverste organ. Det heter "Det avholdes representantskap én gang i året, innen 15. desember." Det heter også: "Saker
som medlemsorganisasjonene ønsker behandlet, må være Unio
i hende innen 15. september." Det heter også at representantskapet skal "behandle opptak av nye medlemsorganisasjoner".
Representantskapet består av delegater etter antall yrkesaktive
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medlemmer i forbundene, og opptak av nye organisasjoner krever
tre fjerdedels flertall.
Unio har gjort det klart for oss at de kan motta en søknad fra
BF om opptak i Unio helt fram til 14. november. Unio kan da ha
søknaden med når de på styremøte 15. november forbereder
representantskapsmøtet 7. - 8. desember.
Reglene i BF
De formelle kravene til vedtak om å skifte hovedorganisasjon er
regulert i BFs vedtekter, der § 16.1 sier: "Landsmøtet, eller landsstyret når landsmøtet ikke er samlet, fatter vedtak om tilslutning
til eller utmelding av hovedsammenslutning. Slikt vedtak krever
2/3 flertall. Landsstyret kan bare fatte slikt vedtak når en slik sak
er varslet i innkallingen."
Ekstraordinært landsmøte er hjemlet i vedtektenes § 7.7:
"Når forbundsstyret finner at særlig viktige saker gjør det
nødvendig, når minst 1/4 av medlemmene krever det, eller når
minst halvparten av fylkeslagene krever det skal forbundsstyret
sammenkalle til ekstraordinært landsmøte med minst 6 ukers
skriftlig varsel. Slikt landsmøte må avholdes senest 3 måneder
etter at forbundsstyret har mottatt kravet, og skal bare behandle

de sakene som var årsaken til at det ble sammenkalt. Delegater
velges på ekstraordinære møter i fylkeslagene. Antall delegater
fra hvert fylkeslag står i forhold til antall medlemmer pr. 1. januar
i møteåret, etter samme skala som for ordinært landsmøte."
Vedtektene hjemler altså muligheten for å behandle skifte av hovedorganisasjon enten på landsstyremøte, på ordinært landsmøte
eller på ekstraordinært landsmøte. Forbundsstyret har konkludert
med behandling på ekstraordinært landsmøte høsten 2016.
I tillegg til formelle vilkår for skifte av hovedorganisasjon, er
det også viktig å sikre at medlemmene blir godt kjent med hva et
skifte innebærer og at et vedtak om dette har bred enighet. Dette
betyr ikke enstemmighet eller at behandlingsmåten velges uten
motforestillinger. Men et vedtak om skifte av hovedorganisasjon
må oppfattes som legitim av hele organisasjonen.
For å sikre reelle diskusjoner i hele organisasjonen og en bred
forankring, mener forbundsstyret at det er nødvendig å legge
saken legges fram til diskusjon på møter i alle fylkeslagene før
endelig avgjørelse. Det er også disse fylkeslagenes møter som
velger delegatene som skal fatte beslutningen på det ekstraordinære landsmøtet.
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EKSTERIØR OG INTERIØR

Biblioteklokaler som stikker seg ut

Hunt Library er en del av North Carolina State University i byen Raleigh, midt i østkyststaten North
Carolina i USA. 115 millioner dollar hadde det kostet
å bygge dette biblioteket da det åpnet i 2013.
De hadde en målsetting om å integrere arkitektur
og teknologi, og et eksempel på dette er bokmagasinet "BookBot". Her lagres bøker i 18.000 bokser
som roboten plasserer og henter fram. Besøkende
kan se dette gjennom vinduer i 1. etasje i noe
som kalles "Robot Alley". Bygget er tegnet av det
norske arkitektfirmaet Snøhetta, som også sto bak
Bibliotheca Alexandrina i Egypt.
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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.

Har vi misforstått? Eller er det bare meg?
I sommer var det flere artikler i Vårt Land som omhandlet bibliotekene og våre tilbud, og
ikke minst at våre tilbud strekker seg utenfor det å låne ut bøker.
Noen bibliotekarer er litt bekymret,
blir utdannet ved den linjen ender opp i
andre er positive, egentlig akkurat slik jeg
folkebiblioteksektoren har jeg trodd at
har følt det har vært i bransjen de siste
dette var en utdannelse for oss. Noe som
årene. Det jeg stusset litt på var en utogså har vært grunnen til at jeg har irritert
talelse fra HiOA ved Tor Arne Dahl: “Vi er
meg grønn over det jeg har sett på som
en akademisk institusjon, og hopper ikke
store mangler ved utdannelsen, spesielt
på alt som skjer” står det i artikkelen fra
med tanke på hvor mye vår hverdag har
4. august. Ja vel?
endret seg de siste ti årene.
Det første som slo meg da var at det
I folkebibliotekene er kulturaspektet
ville jo vært hårreisende å høre andre
veldig viktig, for å si det mildt. Selv om
fagområder si slik om utvikling på sine
vi nå i større grad gjør plass for politiske
områder, ser ikke folk fra for eksempel
debatter eller dialoger, så møter vi de
sykepleierstudiet komme med slike uttalelfleste arrangementene med “kulturbrilser. Så slo det meg at det var kanskje ikke
ler” på, uansett om det er formidling,
helt riktig av meg å sammenligne oss med
språkkafe eller spillkveld. Det er ikke noe
den typen utdannelser. Det siste som slo
vi har lært gjennom vår utdannelse, og
meg var at dette her er da ikke ting som
det har vært noe jeg har sett på som en
akkurat har begynt, dette har jo bibliotek
mangel. På meg så virker det som at det
drevet med i flere år nå, kanskje såpass
er informasjonsbiten av navnet som er
lenge at det bør kvalifisere som noe mer
det viktige, litteratur- og kulturformidling
enn bare en trend i tiden?
kan vi lære andre steder. Det er tydelig
Via sosiale medier kom jeg
og noen flere i samtale med
en foreleser fra KoG-fagene
ved HiOA. Det var forfriskende, for jeg har lenge
etterlyst at noen derfra vil
si noe, og jeg håper flere vil
følge etter. Dialog kan som
folk vet hjelpe til med å få
informasjon ut til folk. Jeg
tror jeg har misforstått vår
utdanning. Eller rettere sagt,
jeg tror jeg har misforstått
forholdet mellom folkebibliotekene og bibliotek- og informasjonsvitenskap-linjen.
Språkkafé i Tydal folkebibliotek. (Foto: Tydal frivilligsentral)
Siden flesteparten av de som

at mine forventninger til utdannelsen ikke
samsvarer med hva det er de ser på som
sitt mandat.
De fleste stillinger innenfor folkebiblioteket har i en eller annen form behov for
KoG-fagene, kanskje spesielt ved mindre
bibliotek hvor alle må gjøre litt av alt.
Likevel brukes mye mer tid på for eksempel arrangementer eller formidling. Noe
som i mye mindre grad blir dekket av vår
utdannelse. Såpass lite at man kanskje
kan spørre seg hvor nyttig utdannelsen
er i visse stillinger i folkebibliotekene.
Kanskje jeg har misforstått ting på ny, og
at det ikke er slik jeg oppfattet det, jeg
er åpen for det. Men det kan også bety
at jeg ikke har forstått hva en utdannelse
i bibliotek- og informasjonsvitenskap
egentlig innebærer? Og kan det være at
endel andre også har misforstått det når
de søker seg til vår utdanning?
Jeg har ingen gode svar
her, jeg kan kun svare for
meg selv rett og slett. Og
det blir dårlig statistikk av
en så liten gruppe. Men det
har i hvert fall gitt meg noe
å tenke på, kanskje spesielt
når det gjelder videre utdanning for meg. En ting er klart,
jeg sier ikke at utdanningen
er feil eller gjør en dårlig jobb
når det gjelder de fagene de
har. Det jeg sier er at de kanskje bør være litt klarere på
hva man som student og til
og med som utdannet bibliotekar kan forvente av dem.
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"De siste årene har jeg jobbet i bokhandel, så veien var ganske
kort fra bokhandel til bibliotek. Jeg er glad i bøker og systemer,
men også å jobbe med mennesker. Selv om jeg er veldig glad
i bokhandlere, skal det bli kjekt å jobbe med noe som ikke bare
er salgsfokusert. Det å formidle et bredere utvalg enn bestselgere."
Hanne Lie, førsteårsstudent på ABI/HiOA

Nye bibliotekstudenter på
Bislet – ved tre av dem
Det er august. Det er studiestart for nye studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det yrer av
nysgjerrighet, usikkerhet, glede og famlende forventninger. Vi har møtt tre nye bibliotekstudenter.
Tekst & foto:
Erling Bergan

Linda Solheim kommer fra Drøbak,
bor i Tofte og har i 20 år jobbet som
servitør.
- Med mitt utgangspunkt tenkte jeg at
det nå var på tide å bytte beite. Og da
var dette studiet naturlig for meg. Jeg er
veldig glad i bøker og liker å lese, så jeg
kjenner at jeg er på rett plass.
- Kanskje en litt overraskende overgang
fra ett yrkesliv til et annet?
- Jeg liker godt å treffe mennesker og å
være serviceinnstilt, men nå vil jeg gjøre
det på en litt annen måte.
- Hva slags bibliotek har du lyst til å
jobbe i etter studiet?
- Det er jeg usikker på, det må jeg
finne ut etter hvert. Å jobbe på et lite
bibliotek på Tofte i Hurum blir for lite for
meg, jeg må ha et bibliotek hvor det er litt
mer puls. Drammen eller Asker kanskje?
- Nå er dere ferdig med de første dagene
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på studiet, hvor dere har fått smakebiter
av de ulike fagene. Hvilket inntrykk har
du så langt?
- Jeg har et godt inntrykk. Det har vært
fint lagt opp, med fine introduksjoner til
det vi skal gjennom. Det har vært lett
forståelig, på en måte.
- Har du mer eller mindre lyst til å fortsette på studiet?
- Absolutt mer. Jeg kjenner at jeg er
på rett plass.
Hanne Lie kommer fra Vestfossen i
Øvre Eiker, men har bodd i Bergen de
siste årene.
- Jeg har også alltid vært veldig glad
i bøker, lesing og kultur. De siste årene
har jeg jobbet i bokhandel, så veien var
ganske kort fra bokhandel til bibliotek.
Jeg er glad i bøker og systemer, men
også å jobbe med mennesker. Selv om
jeg er veldig glad i bokhandlere, skal
det bli kjekt å jobbe med noe som ikke
bare er salgsfokusert. Det å formidle et
bredere utvalg enn bestselgere.
- Har de første dagene på studiet gitt

mersmak?
- Den første uka har gitt god oversikt.
Det kribler litt i magen når de går gjennom de ulike temaene. Det stemmer godt
med mine interesser. Det er så variert
innhold, vi får litt av alt.
- Er det noen fag som frister mer enn
andre?
- Litteratur- og kulturformidling er det
jeg har sett mest fram til. Men jeg har blitt
positivt overrasket over hvordan også de
andre fagene er presentert.
Sofie Valvatne kommer fra Fusa sør
for Bergen.
- Jeg har jobbet i bibliotek før, en
arbeidsuke på ungdomsskolen. Da vi
hadde timer om hva vi hadde lyst til å studere videre, var bibliotek mitt førstevalg.
Jeg har prøvd å studere andre ting, men
jeg synes dette virker som et veldig bra
studium. Jeg har egentlig vært interessert
i å bli bibliotekar siden jeg var 13-14 år.
Det var ufattelig kjekt i arbeidsuka, selv
om Fusa bibliotek var ganske lite.
- Hvor kunne du tenke deg å jobbe når

Tre ferske bibliotekstudenter gir tommel opp etter introduksjonsuka. Fra venstre Hanne Lie, Linda Solheim og Sofie Valvatne.

du er ferdig?
- Akkurat nå kunne jeg tenke meg et
universitetsbibliotek eller et stort bibliotek med store litteratursamlinger. Det
hadde vært det kuleste. Men kanskje det
forandrer seg mye i løpet av studieårene.
Sofie er som de andre svært fornøyd
med introduksjonsuka til studiet. Og hun
sammenligner med opplevelsen av å
være historiestudent ett år på Blindern.
- Selv om historie er et veldig interessant fag, er man bare en av tusen. Det
er vanskelig å skille seg ut, og ikke alle
har samme lidenskapen for historie. Da
tviler man på om man er god nok. Jeg
føler meg mye mer til rette her på bibliotekstudiet. Det er mye mer spesifikt
hva vi skal lære her. Det gjør det lettere,
rett og slett.
- Hvordan er det med interessen for
data?
- Den vil jeg påstå er ganske god.
Det er egentlig data og systemer jeg
gleder meg mest til. Det var egentlig
min hovedinteresse da jeg valgte dette
studiet her. Katalogisering synes jeg er
kjempeinteressant!
Linda må innrømme at det er litt annerledes for henne.

- Data blir nok en utfordring for meg.
Jeg skjønner at det er viktig, og at det
ikke blir mindre viktig i årene som kommer.
Hanne mener at hun har brukbare
datakunnskaper.
- Jeg er spent på hvor mye og hvor
dypt vi skal inn i dette. Jeg har brukt datasystemer mye på jobben i bokhandel.
Men jeg vet ikke om det kan sammenlignes helt.
- Har du lest noen ebøker?
– Jeg har lånt noen ebøker gjennom
appen fra biblioteket, og lest litt. Det er
jo greit at det er så tilgjengelig, men jeg
foretrekker å lese på papir.
Linda foretrekker papirbøker, og det
gjør Sofie også. Men på ett område er
det annerledes for henne:
- Jeg driver med en del håndarbeid, og
da bruker jeg hovedsakelig ebøker. Jeg
har god erfaring med det.
Hva tror de tre ferske bibliotekstudentene om jobbmulighetene de har når de
er ferdig utdannet som bibliotekarer om
tre år?
Sofie håper mulighetene vil være
gode.
- Men vi har snakket litt om dette al-

lerede, at maskiner tar mer og mer over.
En bibliotekar jeg kjenner sier at det er
et utdøende yrke. Vi får nå se. Jeg håper
ikke det stemmer.
Hanne er spent, for det er jo en del
oppfatninger om bibliotekarer blant folk.
- Men bibliotekene er jo veldig gode
på å tilpasse seg. Man merker at det er
stor forskjell på bibliotek i dag og bare
for noen år siden. Jeg tror det skal gå fint.
Det er det som er så bra med utdanninga
her, at vi får litt av alt og på den måten
kan bli nyttige etter hvert som bibliotekene endrer seg.
Linda slår kategorisk fast at hun er
ferdig med livet som servitør.
- Jeg ser veldig positivt på framtida.
Dette er en ganske bred utdanning. Vi
trenger ikke å jobbe i bibliotek, selv om
det egentlig er det jeg ser for meg. Det
er mye annet spennende også. Vi fikk en
introduksjon til andre yrker for bibliotekarer denne første studieuka også. Så jeg
ser lyst på framtida.
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ARBEIDSLIV

Svakere stillingsvern for
ansatte i staten?
Regjeringen foreslår endringer i "Lov om statens ansatte" (tidl. Tjenestemannsloven).
Men YS Stat er ikke fornøyd. Lovforslaget får ikke bukt med midlertidige ansettelser
og svekker stillingsvernet.

Lov om statens ansatte/tjenestemannsloven regulerer arbeidsvilkår og
spørsmål knyttet til ansettelser, oppsigelser og vilkår for ulike tilknytninger
til arbeidsplassene (innleie, midlertidig
eller fast ansettelse) for ansatte i staten.
I andre sektorer i arbeidslivet er det arbeidsmiljøloven som gjelder. Loven ble
sist oppdatert i 1983.
I 2015 ble det nedsatt et partssammensatt utvalg som foreslo endringer. Da
utvalget leverte sin rapport i desember
i fjor, var alle parter stort sett positive til
forslagene de kom med.
Men da regjeringen i april i år sendte
sitt nye forslag til «Lov om statens
ansatte» på høring, ble reaksjonene
annerledes. Da fristen for høringssvar
gikk ut 1. juli hadde arbeidstakerorganisasjonene meldt inn stor motstand mot
regjeringens forslag.
Midlertidighet
Tjenestemannslovutvalget foreslo å
harmonisere hovedbestemmelsen for
midlertidighet i staten med arbeidsmiljøloven ("avtale om midlertidig ansettelse kan inngås når arbeidet er av
midlertidig karakter"). Utvalget foreslo
videre at "fireårsregelen" endres til en
treårsregel slik at ansatte som har vært
sammenhengende midlertidig ansatt får
fast tilsetting etter tre år. Men dette har
departementet ikke fulgt.
Det er en langt høyere grad av midlertidige ansettelser i staten enn i arbeidslivet
ellers. I stedet for å gjøre noe med dette,
fastslår YS Stat at departementets forslag
gir få endringer i adgangen til midlertidig
ansettelse.
- Departementets uttalelser om behovet for en klar hjemmel for ansettelse
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for "et bestemt tidsrom" vitner om en
oppfatning av at staten bør ha større
handlingsrom til å ansette midlertidig
enn det som skal være normen ellers i
arbeidslivet, heter det i YS sin høringsuttalelse.
Stillingsvernet
I dagens lov har ansatte i staten et
sterkt stillingsvern. I forslaget som er på
høring, foreslår regjeringen flere endringer. Blant annet foreslår de nye regler for
oppsigelse, og vil fjerne den særegne
ordningen med mulighet for såkalt "ordensstraff" i stedet for avskjedigelse. De
foreslår også å endre reglene knyttet til
fortrinnsrett til nye stillinger.
YS Stat mener man her står overfor
lovendringer som omhandler kjernen
av de statsansattes sterke stillingsvern.
- Vi anser oppsigelsesreglene, på
samme måte som ansettelsesordningen, som helt grunnleggende i dagens

tjenestemannslov, og dette innebærer
at utvalgets foreslåtte endringer henger
nøye sammen med øvrige foreslåtte
endringer i loven, skriver YS Stat i sitt
høringssvar.
Styringsretten
YS Stat har også en rekke andre
merknader til regjeringens forslag
til ny tjenestemannslov. Det er i det
hele tatt en bred kritikk som YS Stat
retter mot regjeringen her. De skriver
blant annet:
- Vi opplever at departementet
gjennom det fremlagte forslaget klart
legger opp til å utvide arbeidsgivers
styringsrett, og utelater helt grunnleggende ordninger som kan bidra til en
fortsatt god balanse mellom styringsrett og effektivitet og samtidig en forsvarlig saksbehandling og et fortsatt
sterkt stillingsvern for arbeidstakere
i staten.

Foto: Colourbox

Tekst:
Erling Bergan

STUDENTENE

BOBCATSSS – en internasjonal
studentdrevet konferanse
Brenner du inne med tanker om bibliotek- og
informasjonsvitenskap som du gjerne skulle
formidlet til omverdenen? Nå kunngjøres "Call
for papers" til den internasjonale studentdrevne
konferansen BOBCATSSS i Tampere 2017!
Tekst:
Bobcatsss 2017, Team HiOA

Brenner du inne med tanker om bibliotek- og informasjonsvitenskap som
du gjerne skulle formidlet til omverdenen?
Eller ønsker du å høre andre snakke om
viktige tema innenfor faget? Da bør du
holde deg oppdatert på BOBCATSSS.
Dette er et årlig internasjonalt symposium
som arrangeres av studenter fra universiteter og høgskoler i Europa.
I år er studenter fra Høgskolen i Oslo og
Akershus medarrangører med University
of Tampere og Hanze University of Applied
Sciences. Selv om konferansen arrangeres
av studenter, henvender den seg til alle
som har interesse av å bidra til utvikling
av fagfeltet.
Bibliotek og livskvalitet
Temaet for neste års symposium er
Life quality through information. Temaet
omfatter hvordan, og i hvilken grad bibliotektjenester og informasjon kan bidra til å

forbedre livskvalitet for mennesker i alle
faser av livet. Tradisjon tro har hovedtemaet flere underkategorier som vi håper
vil inspirere til skriving av abstracts.
Libraries: Bibliotekenes viktigste oppgave er å tilby samfunnet en variert
informasjonsstrøm. De har derfor en unik
plattform til å tilby sine brukere kunnskap
om et sunt og balansert liv. Bibliotekene
fungerer også som en nøytral møteplass
i samfunnet hvor man kan komme for
å utveksle erfaringer og lære gjennom
temakvelder og andre aktiviteter.
Information: Nye typer informasjonskilder og relaterte applikasjoner har blitt en
viktig del av vår hverdag. Vi er omgitt av
informasjon, som tidligere var utenfor rekkevidde. Mengden og kvaliteten på åpne
data øker stadig og kan være et grunnlag
for utvikling av bedre applikasjoner som
igjen kan forbedre og lette vår hverdag.
God håndtering og gjenfinning av tilgjengelig informasjon kan bidra til å bygge en
bedre fremtid for individer organisasjoner
og samfunn.
Interactive media: Informasjonsteknologi

er i konstant endring og interaktive media
utfyller i dag behov som informasjonseksperter tidligere dekket. Vi lever i en digital
hverdag hvor spill er en arena for læring,
kommunikasjon går over sosiale medier,
og diagnoser kan genereres av programmer. Samtidig byr vår digitale hverdag
på utfordringer knyttet til personvern og
sikkerhet. Kan sosiale media berike vår
hverdag og øke vår livskvalitet?
Både studenter og fagfolk som vil dele
sin kunnskap med kolleger fra andre europeiske land kan få taletid på konferansen
via innsending av abstracts. Første frist for
innsending er 7. oktober, offentliggjort på
hjemmesiden til BOBCATSSS 2017: http://
bobcatsss2017.com/
På hjemmesiden finner du også mer
utfyllende informasjon om undertemaene.
Det er også mulig å følge BOBCATSSS på
facebook: https://www.facebook.com/
Bobcatsss/, og twitter: https://twitter.com/
Bobcatsss2017.

Ane Helena Tveit Nilsen
stakk av med iPaden
BF var tradisjonen tro på plass på Bislet i august
for å ønske de nye bibliotekstudentene velkommen,
både i bransjen og i Bibliotekarforbundet.
Blant de nyinnmeldte ble det trukket en vinner, og i
år var det Ane Helena Tveit Nilsen som vant en iPad
i innmeldingspremie.
Totalt ønsket godt og vel 50 studenter å melde seg
inn hos oss. Velkommen skal dere være!
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Skandinavisk BF-møte
i Oslo

Kragerø kommune

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark
med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i
skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen
har et variert og stort kulturliv, gode bolig- og skoletilbud.

Vi søker etter ny biblioteksjef ved Kragerø
bibliotek.
Vi ser etter en person som har:

Tekst & foto:
Erling Bergan

8. - 9. september var representanter for Bibliotekarforbundet i
Danmark, DIK-förbundet i Sverige og Bibliotekarforbundet i Norge
samlet til sitt årlige møte. Denne gangen i Oslo.
På programmet sto både faglige og arbeidslivsrelaterte
temaer.
Janicke Røgler, rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek, foredro
om samlingsutvikling og kassering i norske bibliotek, supplert
med grelle bilder og talende statistikk.
De danske deltakerne dro i gang en samtale om bibliotek og
flyktninger, med utgangspunkt i erfaringer fra danske bibliotek.
Oddbjørn Hansen, fra førstekonsulent ved Det flerspråklige
bibliotek og leder av Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for
flerkulturelle bibliotektjenester presenterte både institusjonen han
jobbet ved og en spørreundersøkelse om norske folkebibliotek
som integreringsarena, gjennomført av spesialgruppa.
Deltakerne fikk en omvisning på Biblo Tøyen, det nye bibliotektilbudet til unge mellom 10 og15 år, av avdelingsleder Reinert
Mithassel.
De svenske deltakerne presenterte DIK-förbundets rapport
om arbeidsmiljøet i svenske bibliotek: ”Vi är bibliotekarier – inte
psykologer eller socialarbetare”. Av den går det fram at 84 prosent
opplever aggressiv oppførsel fra besøkende. I rapporten heter
det også at "Våra medlemmar attackeras på grund av sitt kön,
och deras kompetens ifrågasätts." Rapporten peker også på en
annen side: "Genomgående efterfrågar de svarande stöd från
chefer. Att bli uppbackad i eller efter en obehaglig situation, att
händelsen tas på allvar." Diskusjonen rundt dette viste nytten av
å samle svenske, danske og norske bibliotekarfagforeningsfolk
til årlig bransjetreff.
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- Godkjent bibliotekarutdanning og god IT-kompetanse
- Kunnskaper om og interesse for litteratur- og
kulturformidling
- Fleksibel, ryddig og forutsigbar, og med gode
samarbeidsevner
- Serviceinnstilt og utadrettet og glad i mennesker med ulik
bakgrunn og nasjonalitet
- Selvstendig og initiativrik, og med evne til å gjennomføre
egne aktiviteter og prosjekter. Biblioteket har et høyt
aktivitetsnivå med mange arrangementer både for store og
små, og to viktige prosjekt er vedtatt og så vidt igangsatt:
meråpent bibliotek og biblioteket som arena for debatt og
samtale
- Fokusert på tverrsektorielt samarbeid med andre
kommunale avdelinger og det lokale foreningsliv. Vi
samarbeider bla tett med grunnskolen i kommunen, hvor 4
av 6 har egne skolebibliotek

Søknad sendes

Søknad fremmes via våre hjemmesider:
www.kragero.kommune.no

Kontaktperson

Harald Bothner, Kultursjef, tlf: 35986205, mobil: 99205767,
harald.bothner@kragero.kommune.no
Søknadsfrist: 5. oktober 2016

Embret Rognerød
slutter i BF
Rådgiver Embret Rognerød skal over i annen stilling og slutter
derfor i Bibliotekarforbundets sekretariat. Kollegaene i sekretariatet og medlemmene rundt om i landet vil ha gleden av å
samarbeide med ham fram til og med 16. november 2016.

VÅR EGEN ORGANISASJON

BF tilbyr retorikkkurs i desember
– Vi ønsker å styrke våre tillitsvalgte og medlemmer på det faglige. Samtidig vil vi legge
til rette for sosialt samvær og nettverksbygging, sier BF-leder Margunn Haugland.
Bibliotekarforbundet arrangerer et nytt retorikk-kurs i
høst. Det finner sted på Kringler gjestegård 8. - 9. desember. Kursholder blir den erfarne foredragsholderen Vibeke
Holtskog, som tidligere har holdt flere retorikk-kurs for blant
andre fagforbundene NITO og Tekna.
Vibeke Holtskog er utdannet språklærer med videreutdanning i retorikk, kommunikasjon og ledelse. I 2008
startet hun “i læra” hos sin far, Tore Holtskog, og har fått
opplæring og veiledning i et bredt spekter av emner, kurs
og foredrag. Hun har siden 2009 drevet Holtskog i tospann
med Tore, frem til hun tok over som daglig leder i 2012.
– Hensikten med dette kurset er å gi medlemmer våre
en mulighet til å øve seg opp til å bli enda hvassere på
forhandlinger og presentasjonsteknikk. Det er også et
begrenset antall plasser på kurset, slik at hver enkelt skal
få oppfølging underveis, sier Haugland.
Påmeldingsskjema for retorikk-kurset ligger på Bibliotekarforbundets nettsider.

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.
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ØRSTA KOMMUNE
Personalstaben

Biblioteksjef 100% fast stilling ved Ørsta folkebibliotek
Sak nr. 2016/1498
ID nr. 976

I Ørsta kommune er det frå 1.oktober 2016 ledig 100% fast stilling som biblioteksjef. Stillinga er plassert i seksjon kultur og næring, i eining
saman med kulturhus, kino og kaihus. Biblioteksjef får einingsleiar som næraste leiar. Ørsta folkebibliotek har lokale på Ørsta kulturhus i
Ørsta sentrum. Biblioteket har 3 fast tilsette, og i tillegg har kulturhus/kino 3 fast tilsette + kinopersonale.
Stillinga er plassert i kap.4 gr.2, stillingskode 7453. Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk.
Arbeidet vårt byggjer på kommunen sine verdiar:
Tillit - gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd
Energi - gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede
Løysingsvilje - gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver
Utvikling - gjennom medverknad, tilbakemelding og verdsetjing av kunnskap
Arbeidsoppgåvene som er lagt til stillinga vil i hovudsak vere:
fagleg og administrativt ansvar for drift av biblioteket
sikre aktivt samarbeid med skular og barnehagar
vidareutvikle biblioteket som kulturleverandør og arena for offentleg samtale
gjennom ulike arrangement som forfattarbesøk, samtalegrupper, arrangement for born og unge, med meir
Krav til søkjaren:
må ha utdanning som bibliotekar på høgskulenivå,
bachelor eller høgare grad med minst 120 studiepoeng i bibliotekspesifikke fag, eller med minst 60 studiepoeng i bibliotekspesifikk
påbygging
Vi vil særleg leggje vekt på følgjande:
relevant erfaring
god datakunnskap og erfaring frå biblioteksystem
god evne til skriftleg og munnleg framstilling/ formidling. Kommunen nyttar nynorsk som målform
er utviklingsorientert, serviceinnstilt og har gode samarbeidseigenskapar
kunne arbeide målretta, systematisk og sjølvstendig
Formell kompetanse og personlege eigenskapar vert lagt til grunn ved vurderinga av søkjarane.
Nærare informasjon om stillinga får du ved å vende deg til seksjonsleiar Liv Bente Viddal, tlf. 70049614, e-post: liv-bente.viddal@orsta.
kommune.no
Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju. Gruppeintervju kan verte aktuelt å nytte. Ved intervju og ved tilsetjing
skal det leggjast fram rettkjend dokumentasjon av vitnemål og attestar. Dette dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett avlønning.
Tilsetjing skjer elles på dei vilkår og med dei rettar som går fram av gjeldande tariffavtalar og kommunale reglement.
Kommunen har pensjons- og forsikringsordning i KLP for dei tilsette.
Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet, som du finn lenke til på heimesida.
Kontakt servicekontoret dersom du ønskjer å få tilsendt søknadsskjema på papir.
Gjer vel å føre opp saksnummer og ID-nummer dersom du nyttar papirskjema.
Framlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming. Kopiar av vitnemål og attestar skal sendast som epost i ei pdf-fil til postmottak@orsta.kommune.no eller til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta.
Søknaden med vedlegg vert ikkje returnert. Desse vert makulerte etter tilsetjing.

Søknadsfrist: 16.september 2016
Om offentleg søkjarliste
I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjaren unnatakast offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv oppmodar om det.
Den som ønskjer at namnet skal vere unnateke offentleg søkjarliste, må grunngje dette. Søkjaren sine behov vil verte vurdert konkret opp
mot omsynet til offentleg interesse og kravet om ålment innsyn. Elles vil oppmodinga verte vurdert i høve til prinsippet om meirinnsyn på
vanleg måte. Dersom kommunen meiner at det ikkje er grunnlag for fritak, vil søkjaren verte kontakta og få tilbod om å trekkje søknaden
før endeleg søkjarliste vert laga.
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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

Foto: NTB scanpix Ulrik Pedersen. Denne annonseplassen er gitt gratis.
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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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tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no.
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Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Bibliotekprosjekt søker lommebok
NORWAC tar fremdeles administrativt ansvar,
og BF er fremdeles faglig samarbeidspartner.
Det er noe innsamlede midler igjen til å
drive videre fram til sommeren 2017. Vi har et
halvår til å jakte på økonomiske bidragsytere.
Det dreier seg om noen hundre tusen kroner i
året, for å holde det eneste moderne og svært
mye brukte medisinske fagbiblioteket i Gaza i
fortsatt drift. Da er personalkostnader, lokaler,
internett og databasetilgang alt regnet med.
Blokaden og de stadige krigshandlingene
gjør behovet for kompetent medisinsk personell i Gaza svært viktig. Det er medisinstudenter som leser til eksamen, det er kirurger
som planlegger morgendagens inngrep, det
er ferske leger som spesialiserer seg, det er
barneleger som oppdaterer seg på sitt felt,
det er masterstudenter i folkehelse. Kort
sagt: Gaza Health Sciences Library leverer
tjenester som betyr alt det vi bibliotekarer vet
at bibliotek kan og skal gjøre.
BF har altså i sju år hatt en samarbeidsavtale med NORWAC for å utvikle dette biblioteket. Det har fungert godt. I forbundsstyrets
først møte etter ferien orienterte jeg om den
nye økonomiske situasjonen i prosjektet. Nå
er også medlemmene orientert. Det fortjener
dere. Jeg har i disse sju årene fortalt om
hvordan dette vellykkede bibliotekprosjektet
i Gaza drives - i en del ulike BF-møter sentralt
og lokalt. Jeg har fortalt dere hvordan BF har
bidratt faglig, men også at BF aldri har bevilget
en krone til dette. Men nå kan altså det faglige
samarbeidet bli truet av mangel på penger.
Så får vi sammen bruke tida framover
høsten og vinteren på å finne ut hvordan vi
kan løse dette. Gode ideer og initiativ mottas
med takk.

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

Foto: Smaalenenes Avis

Gaza-stripen er et lite stykke palestinsk
land innerst i Middelhavet. På størrelse med
Mjøsa, men med et folketall som nærmer
seg 2 millioner. De fleste er flyktninger. Eller
barn, barnebarn, oldebarn eller tippoldebarn
av flyktninger fra okkupasjon og krig de siste
sju tiårene.
Gaza er styrt av det religiøse partiet Hamas,
som folk stemte fram i valg for ti år siden. Og
de er stengt inne av Israel mer eller mindre på
alle kanter. Folk har det tøft i Gaza.
Midt oppi håpløsheten er det små bidrag
til forbedring som blir gjort av mange utenlandske organisasjoner. Ulike prosjekter som
gjør hverdagen litt bedre, bidrar til utdanning,
hjelper litt på folkehelsa. Utledninger reiser til
Gaza som del av dette, og bringer historier
med seg hjem. Vi er ikke alene, sier folk i Gaza
om slik kontakt. Vi blir sett, sier de.
Bibliotekarforbundet har siden 2009 vært
faglig partner for Gaza Health Sciences
Library, midt i det største sykehuset i Gaza
by. NORWAC har administrativt ansvar for
prosjektet. Og det lille – til bistandsprosjekt å
være – som trengs av økonomi for å holde det
gående, har i noen år kommet fra det norske
utenriksdepartementet.
Prosjektet har vært en dundrende suksess.
Nøkkelfaktorene har vært lokalt ledelsesansvar, kompetent og stabilt personale, internett,
og tilgang til Hinari - en enorm mengde oppdaterte medisinske tidsskriftartikler på nett,
verdt en formue, men forhandlet fram av WHO
som en rimelig pakkeløsning for fattige land.
Etter sommeren hadde NORWAC, BF og
prosjektkoordinator Mahmoud Abu Amer i
Gaza et skype-møte for å gjøre opp status.
Noen viktige endringer hadde skjedd. Regjeringen har omprioritert deler av bistandsbudsjettet til tiltak for flyktninger i Norge.
Dette har gitt kraftig reduserte tildelinger for
en rekke organisasjoner, også NORWAC. En
rekke prosjekter må nå fases ut. Jordmor- og
laparoskopi-prosjekt avsluttes.
NORWAC beholder likevel prosjektet Gaza
Health Sciences Library. Men med null penger
fra norske myndigheter må bibliotekprosjektet
bæres oppe av eksterne økonomiske bidrag.

”Uansett hva som skjer med kommunesammenslåinger i Indre Østfold er det
viktig at samtlige bibliotek beholdes.
Uansett hva som skjer med kommuneøkonomien rundt om må ikke sparetiltak
ramme innbyggernes leselyst, for ikke
å si lyst til å ta til seg nye impulser og
nye tanker. Og uansett må bibliotekene
få sjansen til å utvikle seg, skape nye
arrangementer, bedre plattformer, følge
tidsånden. Man kan finne mye nyttig og
bra på nettet, men det er på biblioteket
man får den beste hjelpen og veiledningen til livslang leseglede.”
Redaktør Erling Brøndmo i Smaalenenes Avis 12. september 2016.

