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I juni 2016 fullførte et nytt kull masterstudenter sine forskningsarbeider.
Kjersti Steien samarbeidet med en
kommersiell bedrift.
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Ansvar

Lederen har ordet
Før jeg begynte som forbundsleder var
nyhetene fra forlagene om hva som ventet
av godbiter i høstkatalogene sammen
med gule, oransje og røde blader det
sikreste tegnet: Høsten er her! Men etter
at jeg begynte i BF har jeg fått også andre
tegn på at det er høst.
Det første er at tillitsvalgte og medlemmer tar kontakt for å få bistand og rådslå
med oss i sekretariatet i forbindelse med
lokale forhandlinger. Hvor mye skal en
kreve? Hva skal en argumentere med?
Dette er spørsmål vi ofte svarer på i
disse dager. I statssektoren skal årets
lokale forhandlinger være ferdig før 1.

november, mens de lokale forhandlingene
i KS-sektoren kap. 3 og 5 i stor grad er
ferdig i september. Ut fra protokollene
som til nå er sendt inn til sekretariatet
ser det ut til at BFs dyktige tillitsvalgte
også i år har gjort en god innsats, selv
om vi merker at det flere steder er dårlig
kommuneøkonomi og at det er et moderat
oppgjør i år.
Et annet tegn på at det lakker mot høst
er Nasjonalbibliotekets offentliggjøring av
folkebibliotekstatistikken for fjoråret. Statistikken for 2015 viser at bibliotekene er
på god vei til å bli en møteplass som tilbyr
mange arrangementer. Tallene i år viser at

”

Er det noe som er bedre enn å kunne krype
opp i sofaen under et pledd, sette på noe god
musikk og kose seg med den siste krimboka til
Unni Lindell eller en av de andre godbitene som
jeg fant på min siste tur på biblioteket?

”

en kan glede seg over at det er 18 prosent
økning i antall arrangement og nesten 5
prosent økning i besøket på bibliotekene i
forhold til 2014. Vi kan også konstatere at
fallet i utlånet er stanset etter flere år med
nedgang. Dessverre viser tallene også at
det er en nedgang i mediebudsjettene, og
bibliotekene brukte 3,9 millioner mindre
på medier i 2015 enn i 2014.
Det at utlånet er på samme nivå i 2015
som i 2014 på tross av lavere mediebudsjett viser at biblioteknorge har satset
på formidling og arrangement, og at en
har mange dyktige medarbeidere som
formidler både det gamle og det nye, det
smale og det brede.
Et tredje tegn på høst er meldingene
om kommunenes årlige høstøvelse,
budsjettkutt. Mange steder vil det si budsjettreduksjon og dårligere rammevilkår
på biblioteket. På Nesodden ønsker rådmannen å kutte en halv million i Nesodden
biblioteks budsjett. Nesodden blir nok
dessverre ikke det eneste eksempelet på
hva som vil komme de neste månedene.
Høst betyr ofte regn, vind og grå dager.
I år har høsten vært usedvanlig flott. Vi har
kunnet glede oss over fantastiske dager
over store deler av landet. Sola som vi
lengtet etter i sommer kom endelig, og
en har kunnet fryde seg over endelig å
kunne kjenne varmen. Men plutselig er
det blitt kalde, mørke høstkvelder. Da
er det bøkene som lokker meg – er det
noe som er bedre enn å kunne krype
opp i sofaen under et pledd, sette på
noe god musikk og kose seg med den
siste krimboka til Unni Lindell eller en av
de andre godbitene som jeg fant på min
siste tur på biblioteket?

Margunn Haugland
Forbundsleder
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SØK I BIBLIOTEKKATALOGER

Gerd Berget disputerte til doktorgraden

Viste svakheter i bibliotekkatalogens søkemotor
Google hjelper oss langt på vei mens vi søker. Skrivefeil blir tolket som om det var
skrevet rett, og vi får forslag til fullføring av ord vi har begynt på. I bibliotekkatalogene
er det annerledes.
Tekst & foto:
Erling Bergan

Gerd Berget er førsteamanuensis ved
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. 23. september disputerte hun
til doktorgraden på temaet: "Search and
find? An accessibility study of dyslexia
and information retrieval".
Forskningen hun presenterte gjaldt
hvordan studenter med dysleksi, sammenlignet med studenter uten dysleksi,
søkte i bibliotekkatalogen Bibsys Ask.
Forskningsprosjektet ble gjennomført før
innføringen av Oria, men søkefunksjonene
i de to systemene er ganske sammenlignbare.
4
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40 studenter, hvorav 20 med dysleksi,
skulle gjennomføre et sett søkeoppgaver
som de fikk presentert muntlig. Oppgavane var utformet slik at det var ulike utfordringer med rettskriving og valg av egnete
søkeord. Eksempler på søkeoppgaver var:
- I hvilket år ble boka "Helleristninger fra
Hedmark og Oppland" utgitt?
- Hvem er forfatter av boka om Albert
og Skybert?
- Finn et dokument om kvinner i Algerie.
Markante forskjeller
Forskningen viste blant annet at gruppen med dysleksi brukte betydelig lenger
tid på hver oppgave enn gruppen uten
dysleksi. De brukte også vesentlig flere
søk på å fullføre hver oppgave.
Førsteopponent Andrew MacFarlane

spurte Gerd Berget om hvem som kunne
ha nytte av forskningen hennes. Og hun
pekte først og fremst på systemutviklerne,
de som lager søkemodulene i bibliotekkatalogene.
Berget viser i avhandlingen til at dysleksi er utbredt i mellom 5 og 10 %
av en befolkning. Og under disputasen
fremhevet hun at det har betydning for
det biblotekfaglige miljøet å kjenne til
utfordringene i bibliotekenes søkesystem.
Som det så klart sies i avhandlingen:
"These findings indicate that dyslexia has
a negative effect on search performance
in databases with a low tolerance for
misspellings and no query-building aids."
I neste nummer bringer vi en lengre
artikkel om disse funnene.

SØK I BIBLIOTEKKATALOGER

Stemningen er spent før prøveforelesning. Dette
er den del av ritualet som en doktordisputas
består av. Gerd Berget holdt sin forelesning over
temaet "Positioning search as seen from a user
perspective in the larger context of HCI". Det
ble en interessant reise gjennom bibliotekenes
søkehistorie. Her står Berget i samtale med sin
veileder professor Frode Eika Sandnes. (Foto:
Erling Bergan)

Det var fullt hus under selve disputasen. Den
foregikk i et auditorium på Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Familie, kollegaer
fra bibliotekarutdanninga på Bislet og nysgjerrige fagfolk fulgte med. Etter Gerd Bergets
presentasjon slapp førsteopponenten Andrew
MacFarlane - som vi ser i aksjon her - til med
spørsmål til doktoranden. (Foto: Erling Bergan)

Doktorgraden er i boks og alle smiler fornøyd.
Fra venstre professor Tone Bratteteig, den ferske doktor Gerd Berget, Dr Andrew MacFarlane,
professor Dag Svanæs og disputasens leder,
universitetslektor Dag Langmyhr. Bedømmelseskommisjonen bestod av Bratteteig, MacFarlane
og Svanæs. (Foto: Erling Bergan)
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METADATA

"Det er først når mengden øker og man mister kontrollen
på dokumentene at man forstår hvor viktig det er med et
godt system basert på standardiserte beskrivelser og
kategorier. Jeg tror flere og flere bedrifter kommer til å
oppleve dette fremover, etter som mengden digitale
dokumenter i bedriften øker."

Leverte hemmelig masteroppgave innen bibliotekfag
I juni 2016 fullførte et nytt kull masterstudenter sine forskningsarbeider.
Kjersti Steien samarbeidet med en kommersiell bedrift.
Tekst:
Embret Rognerød

– Masteren din er en casestudie om
hvordan kunnskap om brukeratferd
kan bidra til forbedring av metadata
på en arbeidsplass. Hvorfor valgte du
dette temaet?
– En bedrift tok kontakt med høgskolen fordi de opplevde utfordringer med
gjenfinning av interne dokumenter. En
masteroppgave blir sjelden lest av andre
enn student, veileder og sensor. Ved å
samarbeide med denne bedriften, fikk jeg
en mulighet til å utføre et reelt arbeid som
kunne være nyttig for noen utenfor skolen. Jeg er interessert i hvordan man kan
tilrettelegge tjenester slik at de oppfyller
brukernes behov. Dermed ble det naturlig
for meg å undersøke utfordringene fra
brukernes ståsted.
– For uinnvidde: Hva legger du i
brukerorienterte metadata?
– Med brukerorienterte metadata mener
jeg dokumentbeskrivelser som er tilrettelagt brukernes foretrukne søketermer,
og måten brukerne går frem for å finne
dokumenter.
– Hva vil du si er hovedfunnene i
oppgaven din?
– Det ble identifisert betydelige ut-
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fordringer knyttet til store mengder
dokumenter som befant seg i flere ulike
systemer og som var bygd opp på ulik
måte. Brukerne opplevde at det var vanskelig å orientere seg i disse systemene
og endte ofte opp med å kontakte andre
ansatte for å finne dokumentene de lette
etter. Selv da var det ikke alltid det rette
dokumentet ble lokalisert. I databasesøkene opplevde flere å enten få veldig
mange treff, eller ingen i det hele tatt. Det
ble opplevd som vanskelig å vite hvordan
man skulle begrense eller utvide søkene.
– Ved å utføre undersøkelser om
hvordan brukere søker etter informasjon,
eller rådføre seg med brukere ved valg av
termer som beskriver dokumentene, vil
man øke sjansen for at termene som er
knyttet til dokumentene er naturlige å søke
etter for brukerne. På denne måten vil man
kunne sikre at gjenfinningssystemene er
tilpasset brukerne, noe som øker sjansen
for at de faktisk vil bruke dem. Dette vil
kunne gjøre det mulig å utvikle gjenfinningssystemer og dokumentbeskrivelser
som er tilpasset behovet i den enkelte
bedrift.
– Så vidt jeg forsto av presentasjonen din fant du en gjennomgående
manglende standardisering og at mye
kategoriseres på diverse?
– Det stemmer. Per i dag ser det ut til at

det er opp til vedkommende som legger
inn dokumentene i basen å avgjøre hvilke
termer som skal knyttes til dokumentet.
Dette fører til problemer når dokumentene
skal finnes igjen fordi det er vanskelig å
vite hvilke begreper som er blitt brukt for
å beskrive dokumentet, og dermed hvilke
søketermer man skal bruke for å finne dokumentet i basen. Ved at mye kategoriseres på "diverse" mister man muligheten til
å avgrense søkene sine logisk. De ansatte
i bedriften opplever dermed å enten ikke
få noen treff, eller altfor mange. Uten klare
standarder for beskrivelser eller kategorisering oppleves det at dokumentene ikke
er mulig å finne igjen med mindre du vet
hvor de er lagret, eller kjenner vedkommende som la inn dokumentet. For en
bedrift med store mengder dokumenter
er dette en betydelig utfordring.
– Du har funn fra en bedrift, men
under presentasjonen fikk du tilbakemeldinger på at folk kjente seg
igjen. (En sa: «Det er lettere å sjekke
eposten hvor det var som vedlegg
enn å finne det i systemet».) Tror du
manglende standardisering er spesifikt for bedriften du studerte eller en
mer allmenn problemstilling?
– Jeg tror at det kan være lett å legge
liten vekt på standardisering av dokumenter så lenge dokumentmengden er av

METADATA

en håndterbar størrelse. Det er først når
mengden øker og man mister kontrollen
på dokumentene at man forstår hvor viktig det er med et godt system basert på
standardiserte beskrivelser og kategorier.
Jeg tror flere og flere bedrifter kommer til å
oppleve dette fremover, etter som mengden digitale dokumenter i bedriften øker.
– Spesielt viktig vil denne kontrollen
være for kunnskapsintensive bedrifter
som er avhengige av god informasjonsforvaltning for å oppnå suksess. Så lenge
vedkommende som lagde dokumentene
fortsatt er i bedriften, vil det være mulig
å finne dokumentene gjennom hen. Etter
hvert som disse ansatte går ut av bedriften
vil informasjon kunne være nærmest umulig å finne uten gode, standardiserte beskrivelser knyttet til dokumentene. Disse
dokumentene kan da regnes som tapt. Jeg
tror at vi vil se en økning i antall bedrifter
som opplever slike problemer fremover,
noe responsen under foredraget bekreftet
til en viss grad. Dette er imidlertid gjetting
fra min side.
– "Info om brukeratferd kan brukes til å tilspisse rådgivningen om
metadata i hver enkelt situasjon". Du
foreslår standardiserte metadata som
en mulig forbedring, og at metadataene i større grad bør kobles sammen
som konsepter. Kan du fortelle mer
om hvordan dette kan gjøres?
– Det kan bygges en ontologi over
beskrivelsene som det er nærliggende å
bruke i bedriften. Da har man muligheten
til å knytte flere termer til disse konseptene, uten å måtte velge én bestemt term.
Ved å knytte termer som beskriver samme
konsept sammen, vil man kunne få treff på
søk der man bruker et annet emneord enn
den bestemte termen som blir brukt for å
beskrive dokumentet i basen.
– Det bør dessuten utvikles standarder
for hvilke typer beskrivelser som skal
knyttes til et dokument. Det kan også
være fordelaktig å benytte seg av fasetterte søk, der søketermene ikke knyttes
sammen før etter søket er utført. Dette
kan være spesielt nyttig i denne bedriften, da brukerne har ulik bakgrunn og
ulike arbeidsoppgaver, og man derfor vil
finne varierende behov ved gjenfinning
av dokumenter.
– Professor Ragnar Audunsson
spurte deg under presentasjonen:
Hvilke fagfolk og hvilken bransje? Du
skrev altså en master basert på funn
fra et kommersielt firma, som også

– En bedrift tok kontakt med høgskolen fordi de opplevde utfordringer med gjenfinning av interne
dokumenter, forteller Kjersti Steien om bakgrunnen for masteroppgaven hun har skrevet. (Foto: Privat)

kommer til å bruke oppgaven. Hvor
mye kan du si om bakgrunnen for
oppgaven?
– Det var et kommersielt ingeniørfirma
som kontaktet skolen for å få hjelp med
sine utfordringer knyttet til å finne igjen
dokumenter. De ønsket å lære mer om metadata og hvordan dette kunne forbedre
deres ansattes søken etter informasjon.
Bedriften ønsker å være anonym, i tillegg
til at oppgaven er underlagt en klausul
på fem år.
– Et annet spørsmål du fikk fra salen
var: Hvem skal gjøre denne standardiseringen? Du svarte at man vil ha
behov for informasjonskompetanse.

Hva legger du i dette?
– Her burde jeg ha svart at informasjonsspesialister burde være involvert i
denne prosessen, da det var dette jeg
siktet til med min noe vage beskrivelse
av noen med informasjonskompetanse.
Det er behov for noen som har kunnskap
om hvordan informasjon kan organiseres
for å tilrettelegge for gjenfinning, noen
som er eksperter på metadata. Jeg
mener bibliotekutdannede med hovedvekt på kunnskapsorganisasjonsfag kan
være gode kandidater til å fylle denne
rollen.
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BIBLIOTEKLEDELSE

Foto: Carol M. Highsmith/CC

• Library of Congress er et av verdens største bibliotek.
• Har mer enn i 162 millioner enheter i samlingene sine
og 3094 ansatte.
• Siden biblioteket startet i 1800 har det bare vært 13
personer med sjefstittelen Librarian of Congress.
• Carla Hayden har nå blitt den første kvinne - og
den første afroamerikaner - i denne posisjonen.

Library of Congress med
kvinnelig sjef for første gang
Ett av verdens største bibliotek har fått ny sjef. "Librarian of Congress" er den nøkterne tittelen som tretten menn har hatt før Carla Hayden.
Tekst:
Erling Bergan

Den 14. Librarian of Congress er
både den første kvinne og den første
afroamerikaner i denne lederstillingen.
Dermed var det et historisk sus over
seremonien da Carla Hayden ble tatt i
ed 14. september 2016.
- Selv om bibliotekaryrket er en av
de fire profesjonene som kalles feminiserte - sosialt arbeid, utdanning,
sykepleie og bibliotekaryrket - hvor
85 % av de ansatte er kvinner, har
det ikke vært tilsvarende andel kvinner i ledende posisjoner, sier Hayden
ifølge avisa The Guardian. Hayden er
faktisk også bare den tredje Librarian
of Congress med fagutdanning som
bibliotekar.

Justisminister John Ashcroft angrep Hayden
for å fremme "hysteri" mot lovhjemmelen som
tillot regjeringen å ransake bibliotekenes
utlånsinformasjon. Bakgrunnen var Bush-administrasjonens Patriot Act, etter 11. september-angrepet. (Foto: Gage Skidmore/CC)
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- Det har vært jurister og politikere,
historikere, forskere og bibliotekarer.
Og jeg tror at det denne gangen ikke
gjør noe å ha en bibliotekar i stillingen,
sier Hayden.
- Dr. Hayden har viet sin karriere
til å modernisere bibliotekene, slik at
alle kan delta i dagens digitale kultur,

sa president Barack Obama da han
nominerte henne til stillingen.
- Vi er de opprinnelige søkemotorene, vi hjelper folk å finne ting som
gjør livene deres bedre, sier hun om
bibliotekarenes rolle.
Ifølge Hayden ble yrket feminisert
da Melvil Dewey sa at det var på tide

BIBLIOTEKLEDELSE

Carla Hayden er en tydelig bibliotekar, nå som den første kvinnelige sjefen for Library of Congress. (Foto: WBALTV)

å slippe kvinner til, fordi det var mye
monotont arbeid som skulle gjøres.
Hayden fremhever også at Dewey
skal ha sagt at kvinner i folkebibliotek
kunne være vertinner, fordi de var
en del av hjemmelivet", skriver The
Guardian.
- Han var litt av en mann, sier hun
muntert. – Så det ligger en poetisk rettferdighet i at en kvinne nå blir toppsjef
for Library of Congress, legger hun til.
Over 3000 ansatte
Library of Congress er USAs nasjonalbibliotek. Men det er også
fagbibliotek for Kongressen, USAs lovgivende forsamling. Biblioteket ligger i
Washington DC, har 3094 ansatte og
samlinger på totalt mer enn 162 millioner enheter. Det totale budsjettet var
i 2015 på 630 millioner amerikanske
dollar, godt over 5 milliarder norske
kroner.
B i b li o te ke t s t a r te t s o m f o r s kningsbibliotek for den amerikanske
kongressen i år 1800, da landets
regjeringsfunksjoner ble flyttet fra
Philadelphia til Washington DC. Både
i 1814 og i 1851 ble mye av de den

gang ganske små samlingene ødelagt
i brann. Men med pliktavlevering og
vekst på slutten av 1800-tallet fikk
biblioteket etter hvert den status det
har i dag.
Har stått i kamper
Hayden har blant annet bakgrunn
fra folkebiblioteket i Chicago. Men fra
1993 til i år har hun vært leder av folkebiblioteket i Baltimore. Da det i fjor
brøt ut uro i byen etter dødsfallet til
Freddie Gray, en ung svart mann som
døde i politiets varetekt, holdt Hayden
bibliotekene åpne selv om nesten alt
annet i byen var stengt.
- Jeg tenkte at vi bør prøve å holde
åpent i en kritisk tid. Og det varmet at
de ansatte var villige til dette.
Hayden kom i medienes søkelys i
2003, da hun som leder av American
Library Association åpent gikk ut mot
visse deler av Patriot Act. Justisminister John Ashcroft angrep Hayden for
å fremme "hysteri" om lovhjemmelen
som tillot regjeringen å ransake bibliotekenes utlånsinformasjon.
Men Hayden svarte:
- Vi er dypt bekymret over at justis-

ministeren så åpenlyst viser sin forakt
for dem som vil forsvare USAs grunnlov. I stedet for å spørre vårt lands
bibliotekarer og amerikanere over hele
landet om å "simpelthen stole på ham",
kan Ashcroft dempe våre bekymringer
ved å offentliggjøre generell informasjon om antall bibliotek som er oppsøkt
med hjemmel i de utvidede fullmakter
som USAs Patriot Act har skapt, sa
Carla Hayden da.
Og på den tiden var det politisk risiko
forbundet med å komme med slike uttalelser. Men ifølge The Guardian sier
Hayden at hun aldri tok hensyn til det.
- Det var ikke et enten-eller, det var
et spørsmål om hvordan vi kan gjøre
begge deler. Hvordan sikre nasjonal
sikkerhet og samtidig beskytte innbyggernes rett til å vite, slo Carla Hayden
fast.
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VARSLERE I ARBEIDSLIVET

Et nasjonalt kunnskapssenter
vil styrke arbeidet med varsling
Regjeringen har lagt fram forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. I sitt høringssvar understreker Unio behovet for et nasjonalt kunnskapssenter. - For
Unio er det viktig at vi får på plass en uavhengig instans som kan sikre habilitet og troverdighet i behandlingen av varslersaker. Det vil være positivt både for varsleren, arbeidsgiver
og kontrollinstanser, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar.
I høringssvaret til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev med forslag til
endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling, foreslår Unio en nøytral
instans, som kan være et varslerombud.
Ifølge Unio kan et slikt ombud fungere
både som et nasjonalt kunnskapssenter
og en uavhengig instans som vil sikre
habilitet og troverdighet i behandlingen
av varslersaker.
- Et varslerombud kan komme inn i
varslingssaken på et tidlig tidspunkt, være
konfliktdempende og vil kunne se helheten
i en sak, tror Ragnhild Lied.
- Et varslerombud kan håndtere de saker
som ikke løser seg lokalt i virksomheten
eller som er av en slik alvorlig karakter
at det er behov for en
nøytral instans, legger
hun til.
Unio er positiv
I høringssvaret presiseres det at Unio er
positiv til at regjeringen
har et sterkt fokus på
varsling i samfunns- og
arbeidsliv både gjennom forslag til endrin-

Unio-leder Ragnhild Lied
mener at et varslerombud
kan komme inn i varslingssaken på et tidlig tidspunkt,
være konfliktdempende og
kunne se helheten i en sak.
Unio har levert høringssvar
til Arbeids- og sosialdepartementets om endringer i
arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. (Foto:
Unio)
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ger i arbeidsmiljøloven og nedsettelse av
et partssammensatt ekspertutvalg som
skal gjennomgå hele varslingsinstituttet.
- Unio er i utgangspunktet positiv til
de endringer regjeringen foreslår, men
mener fortsatt det ytterligere er rom for
forbedringer i lovverket og praktisering av
dette, sier Lied.
Bekymret over utviklingen
Den siste rapporten fra Fafo om ytringsfrihet og varsling fra 29. september 2016,
viser at frykt for represalier er den viktigste grunnen til at 47 prosent av norske
arbeidstakere unnlater å varsle om forhold
de anser som kritikkverdige. Det er også
en klar økning i andelen arbeidstakere

som svarer at de blir sanksjonert som
følge av sitt varsel, og en klart lavere andel
som svarer at de ville varsle igjen, hvis de
kom i en tilsvarende posisjon.
- Funnene understreker at det er grunn
til bekymring over utviklingen i norsk arbeidsliv, når det gjelder varsling. Dersom
vi skal kunne avdekke lovbrudd, korrupsjon og andre kritikkverdige forhold, er det
viktig at vi har virksomheter som evner å
lære av egne og andres feil. For å oppnå
dette må vi ha åpenhetskulturer hvor det
er lave terskler for å melde i fra om kritikkverdige forhold i samfunn- og arbeidsliv,
presiserer Unio-lederen.

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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E-BØKER

• Nasjonalbiblioteket fikk i oppdrag å komme med en foreslått
e-bokmodell i Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018:
• I den heter det: "Det er fremdeles viktig at det ikke etableres en
statisk modell, men at det prøves ut forskjellige løsninger etter
forskjellige prioriteringer og behov. Det vil oppfordres til å prøve
ut alternativer med andre betingelser, om nødvendig med støtte
fra prosjekt- og utviklingsmidlene."
• I mai i år offentliggjorde nasjonalbibliotekaren den foreslåtte
e-bokmodellen.

Den foreslåtte e-bokmodellen:
Hvor går veien videre?
Flere medier meldte i forrige måned at Kulturrådet har avvist Nasjonalbibliotekets
foreslåtte e-bokmodell. Det er en feilaktig fremstilling at dette velter hele modellen,
mener Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe for e-bøker.
Tekst:
Embret Rognerød

– Selv om både Nasjonalbiblioteket og
Forleggerforeningen ser ut til å mene at
Kulturrådet sier nei til den nye modellen,
mener jeg det er en feil fremstilling av
saken. Kulturrådet sier kun nei til behandlingen av e-bøker som faller inn under
innkjøpsordningen. De tar ikke stilling
til om forslaget til ny utlånsmodell er en
god løsning eller ikke. Dette er en mindre
endring og det bør være enkelt å endre
forslaget til ny utlånsmodell på dette ene
punktet, sier leder av BFs arbeidsgruppe
for e-bøker Ørjan Persen.
Betydelig misnøye
– Nasjonalbiblioteket gjorde nok en feil
med å prøve å tvinge innkjøpsordningene
inn i forslaget sitt. En bedre fremgangs-
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måte hadde trolig vært å skissere opp et
par ulike muligheter og tatt Kulturrådet
med på råd. Det har kommet to alternative
forslag til utlånsmodeller på postlisten Biblioteknorge og det jobbes med et tredje.
Misnøyen med forslaget til Nasjonalbiblioteket/Forleggerforeningen er altså
betydelig. Dette kommer også klart frem
i notatet fra Kulturrådet. Biblioteksektoren
var samstemte i at det var en dårlig ide å
redusere e-bøkene i innkjøpsordningen fra
fem til to år. Forfatterforeningene mente
også at folkebibliotekene burde få beholde
e-bøkene fra Kulturrådet i fem år. Særlig
overrasket er det dermed ingen grunn til
å være, sier Persen.
Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe
for e-bøker sendte i forrige måned følgende innspill til Kulturrådet:
"Bøker innkjøp av Kulturrådet er grunnfjellet i samlingene i norske folkebibliotek.

Norsk kulturråd kjøper inn bøker til folkebibliotekene for omtrent like mye som
folkebibliotekene selv.
Bøkene som ble kjøpt inn på ordningen i 1965 er mange steder fortsatt
i omløp. Vi har derfor vanskelig for å
forstå at Nasjonalbiblioteket på den ene
siden fremhever viktigheten av bredde i
folkebibliotekenes utlån samtidig som de
foreslår at e-bøker kjøpt av Norsk kulturråd kun skal vare i to år.
Etter vår mening er det ikke nok at
e-bøkene fra Norsk Kulturråd skal være
tilgjengelig i to eller fem år. Fem år er
minstekravet for papirbøker, men ikke nok
om en ønsker å sikre brukerne tilgang til
eldre norske e-bøker.
Vi foreslår derfor at de 70 e-bøkene
fra Norsk kulturråd skal være tilgjengelig
i fem år, etter fem år reduseres antallet
eksemplarer til 19, slik at hvert fylke vil ha
en lisens som ikke går ut på dato.

E-BØKER

En slik løsning vil i større grad sikre at
bredden av norsk skjønnlitteratur også
blir tilgjengelig elektronisk, samtidig som
bibliotek/konsortier med små eller ingen
midler alltid vil ha et tilbud av norske
e-bøker."
Forstår Kulturrådets nei
– Vi er fornøyd med at Kulturrådet sier
nei til to års varighet på e-bøkene, men
papirbøkene varer mye lenger enn i to
eller fem år, så selv om de holder fast på
at e-bøkene skal være tilgjengelig i fem
år vil det fortsatt være lettere for lånerne
å få tilgang til eldre papirbøker enn eldre
e-bøker. Vi hadde derfor helst sett at
Kulturrådet gikk enda lenger i å sikre
tilgangen av e-bøker i folkebibliotekene.
Han påpeker at det vil være snakk om
en liten endring, som kun gjelder e-bøker
mellom 2-5 år i innkjøpsordningene. Det
vil være relativt enkelt å endre avtalen
til å ta hensyn til dette punktet, hevder
Persen.
Modellen eksisterer ikke lenger
– Det er ikke overraskende at Forleggerforeningen krisemaksimerer. Det
er mer overraskende at nasjonalbibliotekaren henger seg på og slår fast at
den foreslåtte modellen ikke eksisterer
lenger, sier han, med henvisning til Aslak
Sira Myhres reaksjon på Kulturrådets
avgjørelse.
Ifølge NTB sier nasjonalbibliotekar
Aslak Sira Myhre at han nå må ta en ny
runde med Kulturdepartementet for å se
hva som skal gjøres videre.
– Vi har laget et forslag til modell der
vi foreslår endringer. Det har Kulturrådet
sagt nei til, og det må vi bare forholde
oss til. Vi fikk vårt mandat fra Kulturdepartementet, og vil nå måtte ta en runde
med dem og se hva vi skal gjøre nå, for
den modellen vi har foreslått eksisterer
ikke lenger, sier Myhre til NTB.

– Vi er fornøyd med at Kulturrådet sier nei til
to års varighet på e-bøkene, men vi hadde
helst sett at Kulturrådet gikk enda lenger i å
sikre tilgangen av e-bøker i folkebibliotekene,
sier Ørjan Persen, leder av BFs arbeidsgruppe
for e-bøker. (Foto: Embret Rognerød)
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STATSBUDSJETTET 2017

Statsbudsjettet: – Bør satse hardere
på å få ned ledigheten
YS er fornøyd med at regjeringen viderefører tiltakspakken for å motvirke ledigheten.
At ledigheten fortsatt er altfor høy, tilsier at det ikke satses nok, mener YS-leder
Jorunn Berland.
Tekst:
Erling Bergan

– I fjor støttet vi regjeringens bruk av oljepenger for å styrke
sysselsettingen og motvirke effektene av det dramatiske fallet i
oljeprisen. Vi mener det fortsatt er riktig å bruke mye oljepenger
for å stimulere til vekst, slik situasjonen i økonomien og arbeidsmarkedet er akkurat nå. Det er viktig at disse pengene målrettes
og brukes på reversible tiltak, sier Berland.
Hun mener det må bevilges mer penger til å bekjempe arbeidsledigheten i de mest berørte regionene.
– På tross av tiltakspakken som ble vedtatt i fjor, steg ledigheten
i 2016. Derfor burde tiltakspakken ha blitt forsterket fremfor bare
å bli videreført på samme nivå, sier Berland.
Regjeringen foreslår å styrke innsatsen overfor unge ledige
med 30 millioner, og da særlig rettet mot Sør- og Vestlandet.
YS-lederen mener det er bra at regjeringen nå satser på de
unge ledige.
– Dette er den mest sårbare gruppen for varig utenforskap.
Men 30 millioner er for lavt når vi vet at rundt 70 000 under 30
verken er i jobb eller utdanning, sier Berland.
På utdanning- og kompetansefeltet har regjeringen valgt å
opprettholde satsingen på pågående tiltak, fremfor å sette i gang
nye prosjekter. Dette synes YS er en fornuftig prioritering.
– En økning på drøye 50 millioner til fagskolene er et viktig
signal om at det vil satses på fagskoleutdanning, som en videreutdanning for de med fag- og svennebrev. Dette er viktig for å
heve kompetansen i arbeidslivet, sier Berland.

- Fagforeningsarbeid skal være skattefritt for den tillitsvalgte
Regjeringen foreslår et generelt skattefritak
for arbeidsgivers dekning av utgifter til tillitsvalgte ansattes utøvelse av vervet. - En
viktig presisering, sier YS-leder Jorunn
Berland.
Etter en dom i Gulating lagmannsrett i 2013, som i en konkret
sak fastslo at tillitsvalgtes reiser betalt av arbeidsgiver var å
betrakte som skattepliktig inntekt, har det vært usikkerhet rundt
regelverket for dette. Senere har en del arbeidsgivere valgt å
tolke dommen slik at alle utgifter som tillitsvalgte får dekket av
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arbeidsgiver skal betraktes som skattepliktig inntekt.
- Dersom dette hadde blitt et hovedprinsipp i norsk arbeidsliv,
hadde det blitt svært vanskelig å utføre oppgavene som tillitsvalgt.
Det ville da ha blitt nærmest umulig å delta på seminarer, møter
og andre arrangementer i arbeidsgivers regi. Vi er tilfreds med
at regjeringen har fastslått at denne typen utgifter ikke skal være
skattepliktige, sier Berland.
YS er bekymret for at presiseringen gjelder først fra 2017, og
at det dermed fortsatt er tvil rundt skatteplikten for tidligere år.
I flere virksomheter har bedrifter holdt igjen utgiftsdekning i flere
år i påvente av avklaring om de må trekke for skatt.
- Vi forventer at regjeringen presiserer at dette skal ha tilbakevirkende kraft, mener YS-lederen.

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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SKIFTE AV HOVEDORGANISASJON

Stor oppslutning om skifte
fra YS til Unio i Hordaland BF
Som alle de andre fylkeslagene har Hordaland BF avholdt medlemsmøte om BFs skifte
av hovedorganisasjon. De fem delegatene som ble valgt tar med seg en solid støtte til å
gå over til Unio, når de reiser inn til ekstraordinært landsmøte 14. november for å avgjøre
saken.
Tekst & foto:
Erling Bergan

Foto: Erling Bergan

Hordaland BF er landets tredje største
fylkeslag, etter Oslo og Akershus. Av de
126 medlemmene hadde 13 funnet veien
til ekstraordinært medlemsmøte på Hotel
Terminus, vis-a-vis Bergen offentlige
bibliotek, på ettermiddagen 4. oktober.
Mange bibliotektyper var representert,
det var deltakere fra universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, fylkesbibliotek og
folkebibliotek.
Ritha Helland er styremedlem i Hordaland BF og loset møtet gjennom utredninga om ny hovedorganisasjon. Det kom
spørsmål til flere av punktene i utredninga.
- Hva skjer med den lokale forhandlingsretten i staten? Det ble oppklart at
den vil bli intakt.
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- Vil BFs representasjon bli bedre eller
dårligere i Unio enn i YS? Det ble oppklart
at den bli ganske tilsvarende, og dessuten
at utredninga har et poeng der den sier:
"For en liten organisasjon er derfor selve
deltakelsen, og hvem man deltar sammen
med, viktigere enn stemmeretten."
- Vil BFs tillitsvalgte ved Bergen offentlige bibliotek bli representert i utvalg
som i dag, også i "mellomåret" 2017? Det
regnet man med.
- Blir kontingenten medlemmene må
betale høyere? Nei, den er det BF selv som
bestemmer. Og BF som organisasjon vil
ha omtrent det samme utgiftsnivået med
å være i Unio som vi har i dag i YS.
- Hva skjer med forsikringene våre?
Dagens ordninger gjelder uansett ut
2017. Hvordan det blir fra 2018 skal BF
forhandle om, men slike forhandlinger kan
ikke gjennomføres før overgangen til Unio
er vedtatt. Erfaringene fra andre forbund

som har skiftet hovedorganisasjon er at
man kommer gjennom slike endringer
med gode ordninger for medlemmene.
- Hvis vi ikke får mer i lønn ved å være i
Unio enn i YS, hvorfor blir vi ikke der vi er?
Og denne grunnleggende kritikken
fikk svar:
- Vi bør være med i en hovedorganisasjon der de andre forbundene organiserer
de som har tilsvarende utdanningsnivå
som oss. Det vil være fornuftig for Bibliotekarforbundet.
Og: - Unio vil i hele sitt arbeid vektlegge lønnskravene annerledes enn YS,
på grunn av hvordan medlemsmassen er
sammensatt.
Avstemminga på slutten av møtet viste
at 12 av 13 var for overgangen til Unio.
Dermed fikk de fem delegatene som ble
valgt til å delta på det ekstraordinære
landsmøtet 14. november, god ryggdekning for å støtte overgangen til Unio.

SKIFTE AV HOVEDORGANISASJON

- Kommer nærmere kollegaene
Mari Ødegård og Kirsten Fausa Storvik jobber begge på Universitetsbiblioteket
i Bergen. De var deltakere på medlemsmøtet i Hordaland BF, og støtter begge
forslaget om at Bibliotekarforbundet går fra YS til Unio.
Tekst & foto:
Erling Bergan

Mari jobber ved Bibliotek for realfag,
Kirsten ved Bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk. Vi spør dem om
de synes forbundsstyret har levert en
grei utredning om skifte av hovedorganisasjon.
- Ja, den var helt allright, sier Mari.
- Det er jo ikke alt man kan vite ennå,
og det synes jeg de hadde gjort klart på
en grei måte, sier Kirsten.
Begge to ser fordeler ved å skifte
hovedorganisasjon.
- I Unio har vi andre forbund som vi
kan sammenligne oss mer med. Nå er vi
jo det eneste profesjonsforbundet som
er igjen i YS. Da er det ganske greit å
gå over til Unio. Jeg har faktisk tenkt:
Hvorfor er ikke dette gjort før, sier Mari.

- Jeg er enig i at argumentene er gode
for å skifte til Unio, at vi der vil være
sammen med forbund som er mer sammenlignbare med oss, supplerer Kirsten.
- Ser dere noen utfordringer ved et
skifte av hovedorganisasjon?
Kirsten viser til at det under medlemsmøtet var flere som var opptatt av
forsikringsordningene.
- Men selv har jeg ingen av forsikringene som tilbys gjennom YS. Og da
tenker jeg nok ikke så mye på det, sier
Kirsten, som heller ikke tror hun har
brukt noen andre av YS sine medlemsfordeler. Heller ikke Mari har forsikringer
gjennom YS-ordningen.
Mari har vært medlem siden 2012,
da hun var student ved dokvit i Tromsø.
Kirsten har vært medlem siden 2014, og
også hun har sin bibliotekarutdanning
fra Tromsø.
Vi spør om de synes denne saken er

viktig for dem.
- Ja, den må jo være det. Det er snakk
om hovedorganisasjonen vår. Da regner
jeg med at det er av betydning, sier Mari.
- Jeg er enig med Mari. Det er viktig
å være med i en hovedorganisasjon der
de andre forbundene for høgskoleutdannede er med. I tillegg er det mange på
jobben som er med i Forskerforbundet,
som også er i Unio. Jeg synes ikke det
gjør noe å være litt nærmere dem. Tidligere var det bare jeg som var med i
Bibliotekarforbundet i mitt bibliotek. Da
kunne det oppleves at vi var litt langt fra
hverandre, sier Kirsten.
- Vil det være mer naturlig fellesskap
med Unio-forbundet Forskerforbundet
enn for eksempel YS-forbundet Parat?
- Ja, siden mange av de andre jeg
jobber sammen med er i Forskerforbundet.

Mari Ødegård (til venstre) og Kirsten Fausa Storvik jobber begge på UB i Bergen. De støtter at BF skifter hovedorganisasjon fra YS til Unio,
og ser også fordeler på egen arbeidsplass. (Foto: Erling Bergan)
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SKIFTE AV HOVEDORGANISASJON

Bibliotekarforbundet i samtaler
med Bafo forsikringsmegling
"Gode forsikringsordninger er viktig for mange av BFs medlemmer, og det er derfor
av stor betydning at dette sikres ved en innmelding i Unio", heter det i utredninga
om skifte av hovedorganisasjon. BF er allerede i gang med å avklare dette.
Tekst:
Erling Bergan

Foto: Erling Bergan

I utredninga om ny hovedorganisasjon for BF, gjengitt i forrige nummer
av Bibliotekaren, er forsikringsordninger som tilbys gjennom fagforening et viktig punkt. BF er i dag en
del av YS sine tilbud på rabatterte
forsikringer i Gjensidige. Med en
overgang til Unio vil dette naturlig
nok bli endret. Om forsikringsordningene i Unio heter det i utredninga:
"Alle medlemsorganisasjonene tilbyr rabatterte forsikringer. De fleste
mellomstore og små Unio-forbund
har inngått avtale med Bafo Forsi-
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kringsmegling, 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 først
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."
Som en del av dette arbeidet
hadde BF møte med Bafo forsikringsmegling allerede 6. oktober, for å se
på mulighetene som finnes for BFs
medlemmer. På bildet ses til venstre
daglig leder Pål Bøhler og senior
forsikringsmegler Jan Kjetil Hvamstad
fra Bafo forsikringsmegling, og til
høyre kontorleder Petter Bruce og
forbundsleder Margunn Haugland
fra Bibliotekarforbundet.

SKIFTE AV HOVEDORGANISASJON

Fylkesledere støtter
overgangen til Unio
Skal BF skifte hovedorganisasjon fra YS til Unio?
Forbundsstyret har enstemmig sagt ja.
Vi har spurt lederne av fylkeslagene.
Tekst:
Erling Bergan

har skrevet, så jeg har jo ikke en kritisk
røst som har sett på dette fra en annen
vinkel. Men jeg stoler på dem."

Vi sendte spørsmålet til BFs 16 fylkesledere, og fikk i løpet av et døgn svar
fra 13 av dem. Hovedspørsmålet var
"Er du for eller imot at BF går til Unio?",
med svaralternativene Ja/Nei/Vet ikke.
Til dette svarte 12 av de 13 – dvs 92
% – et klart ja. En fylkesleder markerte
skepsis, uten å svare "nei". Dette tyder
på at oppslutningen om skiftet til Unio
virker bredt i BF.

Samarbeid og konkurranse
Den ene fylkeslederen som ikke kunne
svare ja til skifte av hovedorganisasjon,
har ikke bare lagt vekt på prosessen.
Vedkommende er også skeptisk til om
et slikt skifte i seg selv er klokt. Klimaet
rundt samarbeid og konkurranse med
andre forbund – i ulike hovedorganisasjoner – er blant momentene som blir
trukket fram.

Naturlig å høre til Unio
Blant de utfyllende kommentarene,
finner vi blant annet: "Jeg er enig i argumentene at vi har fordeler om vi er
sammen med grupper med til dels lik
utdanning som oss. Altså 3 års høyskole.
At vi i større grad kan ha fordeler der."
En annen skriver at "BF bør søke fellesskap med andre akademiske yrkesgrupper som rekrutterer medlemmer med
høyskole/universitetsutdannelse." En
tredje skriver at "som ansatt i en statlig institusjon vil det være en fordel å
bytte hovedorganisasjon". Og en fjerde
skriver at det er "viktig at vi tilhører en
fagforening med andre høyt utdannende
grupper". Og en femte skriver: "Det virker
naturlig å høre til Unio, med tenke på for
eksempel lokale forhandlinger i staten
og kommunene."

Grei utredning
Fylkeslederne ble også bedt om å
svare på spørsmålet "Synes du spørsmålet er utredet godt nok av forbundsstyret?" Her fordelte svarene seg noe
mer. 9 av 13 svarte "ja", de fire øvrige
svarte "Vet ikke", hvor kommentarene
tyder på at disse kanskje ikke hadde
hatt tid å lese gjennom hele utredningen
ennå. En skriver at "det er godt forklart
og medlemmer jeg har snakket med syns

Annen vinkel
Men det kommer også mer nøktern
tilslutning til skiftet fra YS til Unio: "Hovedorganisasjon er i mine øyne først
og fremst et praktisk spørsmål: hva gir
best effekt for våre medlemmer og vår
organisasjon. Jeg synes resonnementene i utredningen er tillitvekkende."
Noe lignende trekkes også fram av en
annen: "Jeg har jo kun disse papirene de

det er naturlig og på tide med skift av
hovedorganisasjon".
Viktig for deg?
Det siste spørsmålet fylkeslederne
fikk, var "Er dette en viktig sak for deg?".
Her svarte 7 "ja", 5 svarte "vet ikke",
mens 1 svarte et klart "nei". En skriver
at "mine forsikringer og huslån vil jo bli
påvirket". Men vedkommende legger til
at "i den økonomiske situasjonen Norge
er i dag, så tror jeg ikke det er så store
forskjeller mellom de forskjellige lånene
bankene tilbyr. Og det er nettopp i slike
forhandlingsrunder man kan få bedre
tilbud, så jeg er positiv."
Medlemsmøter
I perioden 28. september - 14. oktober vil alle de 16 fylkeslagene i BF
ha avholdt medlemsmøter om skifte
av hovedorganisasjon fra YS til Unio.
Medlemsmøtene har også valgt delegatene som skal møtes på ekstraordinært
landsmøte 14. november. Der blir saken
avgjort.

Fylkeslagsledere og styremedlemmer samlet til kurs våren 2016. Nå skal de lose BF gjennom en
demokratisk behandling av forslaget om å gå fra YS til Unio. (Foto: Erling Bergan)
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OMSTILLING

Programmet klart for tillitsvalgtkonferansen 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 "Omstilling, reformer og nye arbeidsoppgaver – endring på alle kanter".
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.
– Vi ønsker å gi grunnmuren i BF, de
tillitsvalgte, noe ekstra, sier forbundsleder
Margunn Haugland.
I likhet med alle BFs kurs er det gratis for
medlemmer å delta. BF dekker også reise
og opphold for tillitsvalgte. Gå til BFs nettsider og meld deg på tillitsvalgtkonferansen
innen 25. oktober!

Program
Tirsdag 15. november
10.00 Velkommen v/forbundsleder Margunn Haugland.
10.15 Hva kjennetegner en god omstillingsprosess? v/Cato Bjørkli,
førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.
11.15
Kommunereformen og folkebibliotekene – erfaringer fra
sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke v/Hanne
Ottoson, biblioteksjef i Stokke kommune.
12-13 Lunsj
13-14 Fusjoner i UH-sektoren: Fortellinger og virkelighetsforståelser
rundt fusjonsprosessene i norsk høyere utdanning v/Mats
Gøran Persson, førsteamanuensis ved avdeling for økonomi, språk
og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold.
14-15 «Ikke tilpasset framtidas behov» – diskusjon om bibliotekarutdanningens relevans og hvilke kvalifikasjoner bibliotekansatte trenger i fremtiden.
Tor Arne Dahl, instituttleder ved bibliotekutdanningen på Høgskolen
i Oslo og Akershus (HiOA)
Leikny H. Indergaard, biblioteksjef ved Bergen Offentlige Bibliotek
Randi Rønningen, assisterende bibliotekdirektør ved Universitetet
i Oslo.
Ordstyrer: Embret T. Rognerød, rådgiver i Bibliotekarforbundet

Randi Rønningen

Mats Gøran Persson

Onsdag 16. november
10.00 Hvordan ser fremtiden ut for danske bibliotekarer?
v/Bruno Pedersen, forhandlingssjef i det danske Bibliotekarforbundet
11.00 Panama Papers – research, kunnskapsorganisasjon og bibliotekarkompetanse utenfor biblioteksektoren
v/Trond Strøm, researcher i Aftenposten
12.00 Hersketeknikker og lønnsforskjeller – hva skaper økonomisk
ulikheter mellom menn og kvinner, lavtlønnede og høytlønnede
i Norge? v/Berit Ås, sosialpsykolog og tidligere stortingsrepresentant
13.00 Lunsj
Trond J. Strøm
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Vi skaper fremtidens bibliotek
Les mer på www.axiell.no

EKSTERIØR OG INTERIØR

Biblioteklokaler som stikker seg ut

Luckenwalde ligger fem mil sør for Berlin, i delstaten Brandenburg.
Det var her den berømte studentlederen fra 1968, Rudi Dutschke,
vokste opp. Luckenwalde en stasjonsby med synkende innbyggertall, nå rundt 20.000 innbyggere. Jernbanestasjonen er gjort
om til folkebibliotek, med et moderne skråstilt tilbygg som huser
barne- og ungdomsavdelingen. "Bibliothek im Bahnhof Luckenwalde" rår over 2550 kvadratmeter, sto ferdig i 2008 og har fått
flere priser for sin arkitektur. Den gamle delen av bygningen har
beholdt mye av interiøret fra tiden som stasjonsbygning.
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Monica Deildok slutter i BF
Forhandlingsleder Monica Deildok har sagt opp sin stilling i BFs sekretariat
og slutter ved årsskiftet. En gigant i BF skal videre til nye utfordringer.
Tekst:
Erling Bergan

Monica Deildok har orientert sekretariat og forbundsstyre om at hun har sagt
opp sin stilling som forhandlingsleder i
Bibliotekarforbundets sekretariat. Hun
skal fortsette i jobben fram til årsskiftet.
Monica var forbundsleder i BF fra
2001 til 2014, i hele 5 landsmøteperioder. Dette var en vekstperiode i BF, med
kraftig økning av medlemstall og styrking
av sekretariatet. Hennes bidrag til denne
utviklingen er store.
Da hun gikk av som forbundsleder
på landsmøtet i 2014, gikk hun over i

en stilling som forhandlingsleder i BFs
sekretariat. Etter to år i denne stillingen
har hun nå ønsket å gå videre til andre
utfordringer. Med stor kompetanse på
arbeidslivsspørsmål og forhandlinger har
hun naturlig nok vært ettertraktet. Ved
årsskiftet tar hun til ved forhandlingsseksjonen i Delta.
En utfordrende tid for BF
Bibliotekarforbundets sekretariat mister med dette en verdifull medarbeider
ved årsskiftet. Og som vi informerte
om i forrige nummer av Bibliotekaren
slutter også rådgiver Embret Rognerød
i sekretariatet. Hans siste arbeidsdag er
medio november. Dette er også et stort

tap for Bibliotekarforbundet.
– Når vi nå lyser ut to stillinger som
rådgivere i sekretariatet håper vi på
mange og gode søkere å velge mellom.
Dette blir viktig i en utfordrende tid for
BF, sier forbundsleder Margunn Haugland. Selv om det blir lyst ut bredt, håper
Haugland at medlemmer og tillitsvalgte
som mener å ha kompetansen som etterspørres, tar kontakt og søker.

Etter 15 år på fulltid i Bibliotekarforbundet, 13 år som forbundsleder og 2 år som forhandlingsleder, skal Monica Deildok nå videre til andre
utfordringer. (Foto: Erling Bergan)
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500 kron
Biblioteka er rabatt til medle
rforbunde
m
t på alle re mer i
isene.

2017
historie · kultur · folkeliv

Fottur på Gran Canaria
2 . – 9. F E B · F R Å 1 2 95 0, –

Liverpool
i fotefara til Beatles

24 . – 2 8 . M A I · F R Å 1 1 95 0, –

Magiske Sør-Afrika
2 5 . F E B – 9. M A R S · F R Å 2 6 95 0, -

Vietnam
2 . –1 5 . A P R I L · F R Å 2 8 75 0, –

Opplev våren
i Roma og Toscana
1 1 . –1 8 . A P R I L · F R Å 1 4 975 , -

Litteratur- og musikktur
til New York
M E D RAG N A R H OV L A N D
2 9. A P R I L – 5 . M A I · F R Å 2 2 95 0, –

Moskva og St. Petersburg
M E D H A N S -W I L H E L M ST E I N F E L D
4 . –1 1 . M A I & 1 . – 8 . S E P
F R Å 27 95 0, –

Irland og Nord-Irland

M E D SY L F E ST LO M H E I M
9. –1 4 . M A I & 2 3 . – 2 8 . AU G
F R Å 1 5 975 , –

San Fransisco,
Los Angeles og Las Vegas

M E D TOV E B A K K E
2 . – 8 . S E P · F R Å 1 4 95 0, -

M E D E VA B RAT H O L M
& J OA R H O E L L A R S E N
O KT · P R I S K J E M

2 3 . –3 0. M A I · F R Å 1 4 9 9 0, -

New York og Washington

Normandie

M E D E VA B RAT H O L M
& J OA R H O E L L A R S E N
1 5 . – 2 3 . S E P · F R Å 2 5 9 95 , –

M E D SY L F E ST LO M H E I M
27. M A I – 3 . J U N I · F R Å 1 5 95 0, –

Færøyane
M E D SY L F E ST LO M H E I M
1 0. –1 4 . J U L I · F R Å 1 4 9 9 0, –

USA Midtvesten:
I utvandrarane sin fotefar
2 2 . J U L I – 1 . AU G · F R Å 2 1 9 95 , –

Cruise til Skottland,
Færøyane, Orknøyane
og Isle of Skye
M E D F RA N K AA R E B R OT
1 4 . – 2 0. AU G · 1 7 95 0, –

Eventyrlege Island

På ville vegar
i Sør-Frankrike

Roma
M E D F RA N K AA R E B R OT
2 1 . – 2 5 S E P · F R Å 1 4 95 0, –

Georgia
M E D H A N S -W I L H E L M ST E I N F E L D
SEINT I SEP · PRIS KJEM

Nashville, Memphis
og New Orleans
M E D O L AV ST E DJ E
6 . –1 5 . O KT · F R Å 2 6 95 0, –

New Orleans
4 . –1 1 . N OV · F R Å 1 9 95 0, -

Historiecruise
i Adriaterhavet
M E D F RA N K AA R E B R OT
P R I S O G DATO K J E M

Elvecruise i Russland
M E D H A N S -W I L H E L M ST E I N F E L D
P R I S O G DATO K J E M

I Luthers fotefar
M E D F RA N K AA R E B R OT
VÅ R 2 01 8 · F R Å 1 5 9 9 0, -

Guatemala
M E D P E T T E R S KAU E N
2 1 . O KT – 1 . N OV · F R Å 2 9 95 0, -

TLF. 918 20 304 · post@fotefartemareiser.no · www.fotefartemareiser.no ·
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ARBEIDSLIV

Bibliotekarforbundet ble stiftet i 1993 og er det største
landsomfattende fagforbundet for bibliotekarer. Forbundet
har i dag ca 1800 medlemmer. Vi er tilsluttet YS, men forslag
om overgang til Unio avgjøres i november. BFs yrkesaktive
medlemmer jobber både i offentlig og privat sektor, de fleste
i bibliotek i offentlig sektor. Medlemmene har sine lønns- og
arbeidsforhold regulert av lover og avtaler innen tariffområdene
KS, Staten, Oslo kommune, Spekter og Virke/HUK. Forbundsleder
er leder av sekretariatet, som har sine kontorer i Oslo.

BF søker rådgivere
Vi søker 2 faste nye medarbeidere i full stilling til Bibliotekarforbundets
sekretariat, med arbeidsoppgaver knyttet opp mot tariff, lønn og arbeidsliv.
Arbeidet vil i hovedsak være rådgivning, forhandling, kursopplegg
og tilrettelegging av informasjon innen tariff-, lønns- og arbeidslivsspørsmål. Vi ønsker å styrke denne sentrale delen av vår virksomhet
og bidra til effektiv deling av kompetanse i organisasjonen.
I Bibliotekarforbundets sekretariat må medarbeiderne regne med å ta også
andre arbeidsoppgaver enn de som i hovedsak ligger til stillingen.
Vi søker etter personer med utdanning og/eller erfaring innen arbeidsrett
og forhandlinger. Erfaring fra fagforeningsarbeid vil bli vektlagt, og
kjennskap til biblioteksektoren vil være en fordel.
De som ansettes må kunne arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner
og uttrykke seg godt skriftlig og muntlig.
Arbeidssted er Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale.
Pensjons- og ulykkesforsikring.
Tiltredelse snarest mulig.
Ta gjerne kontakt med BFs forbundsleder Margunn Haugland (99 01 44 19).
Søknad med CV sendes til Bibliotekarforbundet på bf@bibforb.no
innen 1. november 2016.
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Bobcatsss dekker flere behov

Valgfag, konferanse
og kollektivt engasjement
Det nærmer seg ny utgave av Bobcatsss, denne studentdrevne bibliotekkonferansen som
i januar lander i Tampere i Finland. Mariann Væring retter en åpen invitasjon: - Alle som er
interessert i bibliotek- og informasjonsvitenskap kan delta på konferansen.
Bobcatss sorterer under EUCLID som er
pådriver for konferansen. Hvert år blir
det utpekt en vertskapsby og studentene der samarbeider med studenter
fra et annet land om å organisere konferansen.
I 2017 er Tampere i Finland vertskapsby. De samarbeider med Hanze
University of Applied science og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tekst:
Mariann E. Væring
Bibliotekstudent ved ABI/HiOA

Bobcatsss er en årlig konferanse som
omhandler temaer innenfor Bibliotek
og informasjonsvitenskap. Konferansen
organiseres av LIS-studenter (Library
and Information Science) fra minst to
europeiske universiteter eller høgskoler.
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Historie
Bobcatsss ble holdt for første gang i
1993 i Budapest, Ungarn. Ideen var å
skape et nettverk av høgskoler og universiteter og ha en årlig konferanse for
studenter og lærere innen bibliotek og
informasjonesvitenskap. I starten var det
også en tanke om å samarbeide på tvers
av tidligere skillelinjer i Europa, slik at
organiseringen av konferansen ble utført
ved samarbeid mellom LIS-studenter fra
Øst- og Vesteuropa.
Bobcatsss er et akronym for de første
undervisningsstedene som var med i
nettverket: Budapest, Oslo, Barcelona,

Copenhagen, Amsterdam, Tampere,
Stuttgart, Szombathely og Sheffield.
De første årene ble konferansen
alltid holdt i Budapest, men etter hvert
er det flere byer som har vært vertskap for Bobcatsss. Oslo har ikke vært
vertskapsby enda, men har deltatt i
organiseringen i 2001, 2005 og 2011.
Konferansen i Tampere 2017 vil bli fjerde
gangen studenter fra Oslo er direkte
involvert.
Tampere 2017
Konferansen avholdes 25.- 27. januar.
Tema for konferansen er ”Improving
quality of life through information”.
Undertema er Library, Information og
Interactive media. Herunder har organisatorene foreslått en rekke spennende
tema som ”Libraries as a place of education”, ”Bibliotherapy”, ”Open data in
information society”, ”Instruction and
learning through games and virtual reality”, “Future of life quality” med flere.
Det vil bli foredragsholdere, postere,
workshop, presentasjoner og mulighet

BIBLIOTEKSTUDENTENE

For de som skal delta på Bobcatsss 2017 i Tampere, vil det bli mulighet til å besøke folkebiblioteket i byen. Ingen kjedelig bygning, i et heller ikke så
kjedelig bibliotekland. (Foto: Thisisnotapostcard)

for mye sosial treff og moro.
Tampere er den største innlandsbyen
i Norden og grunnet byens historie
som industriby har den blitt kalt ”Finlands Manchester”. Byen ligger mellom
to innsjøer og er delt av en elv som
binder de to innsjøene sammen. Det
har vært brukt mye vannkraftverk der
tidligere, men i dag er byen mer kjent
for informasjonsteknologi, utdanning,
sport, forskning og kultur. Tampere heter
Tammerfors på norsk og er vennskapsby
med Trondheim. Vi som nå er studenter
ved Høgskolen i Oslo og Akershus gleder oss til å reise dit.
Alle som er interessert i bibliotek- og
informasjonsvitenskap kan delta på
konferansen. Det er en god anledning
til å høre hva ulike folk jobber med
rundt om i Europa og å knytte kontakter.
Flere undervisningssteder kommet inn
i nettverket, som Borås, Riga, Kharkiv,
Moscow, Tallinn, Torun, Warsaw, Sofia,
Ljubljana, Krakow, Bratislava, Prague,
Osjiek, Zadar, Berlin, Potsdam, Porto,
Ankara og Parma, slik at det er gode

muligheter for å møte noen som har
samme interesser som deg.
Valgfag Bobcatss
Høgskolen i Oslo og Akershus har
tilbudt sine studenter på ta Bobcatsss
som valgfag. Det er da fokus på å kunne
skrive abstract og paper til konferansen,
dvs å kunne skrive en god fagartikkel.
I tillegg er det fokus på internasjonalt
samarbeid. Enkelte av studentene som
deltar i organiseringen har valgt å ikke ta
det som valgfag, men bare jobbe frivillig.
De behøver ikke levere inn arbeidskrav.
Det er en fin og engasjert gjeng ved
HiOA akkurat nå som har dykket ned i
utfordringene det er å kommunisere med
to andre utdanningssteder i to andre
land, samt finne sponsorer og sørge for
innhold i konferansen. Gruppa består
av både andre- og tredjeårs studenter,
og gir oss også anledning til å jobbe
på tvers av klassene. Det byr også på
utfordringer, da ikke alle er tilgjengelig
samtidig, og at det er andre arbeidskrav
som skal leveres inn. I perioder blir det

mye jobb, andre ganger mer stille. Det
ser ut til at det blir en del lesing av papere i jula. Også spennende har det vært
å prøve å få oversikt over biblioteknorge
slik at vi får sendt ut Call for Papers og
reklamert for konferansen.
For undertegnede har det vært nyttig
å finne ut hva de ulike uttrykk står for,
som ”call for papers”, ”abstract”, ”keynote speaker”. Dette er uttrykk jeg har
sett flere ganger før, men ikke egnetlig
forstått betydningen av, og heller ikke
hvilket arbeid det ligger bak å skrive
artikler, hente inn artikler, finne foredragsholdere osv. Om man ikke har vært
med på å organisere en konferanse eller
liknende før, så vet man ikke egentlig
hvor mye arbeid som ligger bak.
Håper vi sees i Tampere.
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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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Send FA

Bidrag til Flyktninghjelpen kommer frem.
Under 10% av våre midler går til administrasjon. Resten kommer flyktningene til gode gjennom
direkte hjelp. Flyktninghjelpen har rundt 180 ansatte i Oslo og over 4 000 ansatte totalt, de fleste
lokalt ansatte som driver prosjektene i felt. Les mer på fadder.flyktninghjelpen.no

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

Barn på flukt trenger
din hjelp NÅ

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

Stipend for BF-medlemmer
Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til
stipend.
Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer og kan gjelde
etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.
Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren oppfordres spesielt til å søke.
Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler tildeles fortløpende etter
vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre bidrag.
Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som er gjort og
hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren/Del din kunnskap kan være en del
av gjenytelsen for tildelt stipend.
Søknad sendes til bf@bibforb.no
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"Jeg forener"
tiden har altså BFs forbundsstyre og sekretariat
engasjert seg aktivt i å utrede Unio-overgangen.
For å sikre best mulig gjennomføring av
årets hovedoppgjør, med etterfølgende lokale
forhandlinger, og en kortest mulig overgangsperiode, har forbundsstyret satset på en relativt
kortvarig demokratisk prosess i BF. Offentliggjøring av forslaget 12. september, medlemsmøter
i alle fylkeslag fram til midten av oktober, og så
avgjørelse på ekstraordinært landsmøte i midten
av november. Dersom det hadde vært betydelig
opposisjon og stort behov for å drøfte dette
bredt, hadde denne framgangsmåten vært ganske risikabel. Forbundsstyret tok altså en sjanse.
Nå viser det seg at de har gamblet rett.
Oppslutningen om å bytte hovedorganisasjon
fra YS til Unio ser ut til å ha stor oppslutning.
Det ser heller ikke ut til å være noen spesielle
grupper, sektorer eller arbeidsplasser som gir
uttrykk for samlet motstand. Fylkeslederne
svarte nesten samstemt ja til Unio-overgang. På
medlemsmøtet i Hordaland BF som jeg var på,
var stemningen likedan. Og rapporter fra flere
andre fylkeslag forteller om stor oppslutning
om forslaget.
Jeg mener at YS alt i alt har vært en grei
hovedorganisasjon for BF å være med i disse
femten årene. Når lønnskravene som YSforbundene har samlet seg om har hatt en
profil som avviker fra BFs, har det vært etter
prosesser som man må forvente i en organisasjon med store og små forbund. Det er en ærlig
sak. Med medlemskap i Unio vil nok konsensus
være nærmere BFs primære krav. Det vil være
en klar fordel.
Men før vi planlegger for mye for et liv i Unio,
skal landsmøtet 14. november si sitt. Det blir
uansett en spennende tid for BF framover.

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet
Foto: Melville House Publishing

Bibliotekarforbundet har begynt en spennende reise fra YS til Unio. På vårt ekstraordinære landsmøte 14. november skal
delegatene ta avgjørelsen om å gå inn i
hovedorganisasjonen med navn som betyr
"Jeg forener".
Og det er nettopp dette som er hovedpoenget: Unio forener det store flertallet av de
høgskoleutdannede i Norge. Forbundsstyrets
hovedbegrunnelse for å skifte hovedorganisasjon ligger ikke i om den ene eller andre
hovedorganisasjonen er litt billigere eller litt
dyrere å være medlem av. Det dreier seg
heller ikke om medlemsfordelene er litt flere,
litt færre, litt dyrere eller litt billigere. Slike
forskjeller kan se ulike ut fra år til år. Hovedpoenget er at vi hører strategisk hjemme blant
andre med liknende utfordringer lønnspolitikken, arbeidslivet og i vårt arbeid med å fremme
profesjonens interesser. Forbundsstyret vil ha
BF inn i en hovedorganisasjon som forener vår
type arbeidstakere, vår type forbund.
Da BF ble stiftet i 1993 var Akademikernes
Fellesorganisasjon (AF) en slik organisasjon, og
vi ble med. Men det lå latente konflikter mellom
de langtidsutdannede, med legene i spissen,
og de høgskoleutdannede. I 2001 sprakk det,
og vi valgte å søke ly i YS. Det var ikke et førstevalg, det var nødvendighetene som tvang
oss. Landsmøtevedtaket fra 2001 forteller sitt
tydelige språk:
"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 var framveksten av Unio vi tok høyde for i
dette vedtaket for 15 år siden. I årene som fulgte
har BF hatt et greit liv i YS, men med vårt forbund og vår medlemssammensetning som stadig mer atypisk i denne hovedorganisasjonen.
Etter hvert som Unio vokste og ble tydeligere,
har spørsmålet om en eventuell overgang for
BF ligget rett under overflaten. Og i den siste

”In our society, there seems a general
rule that, the more obviously one’s work
benefits other people, the less one is
likely to be paid for it.”
David Graeber, professor i sosialantropologi ved London School
of Economics, i artikkelen "Why
Capitalism Creates Pointless Jobs",
publisert 27. september 2016 på
nettstedet evonomics.com.

