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Guro og budbringerne
fra Tromsø

OKTOBER
Vi har aldri opplevd annet enn én
utdanningsinstitusjon for bibliotekarer i
Norge: Den som flyttet fra Dælenenggata
til Bislet i fjor, som het Statens bibliotek-
og informasjonshøgskole (SBIH), og som
vi nå kanskje kaller bibliotekarstudiet på
JBI/HIO. Det er denne institusjonen vi har
vært vant til å ha. «Når gikk du ut?» har
vært et tilstrekkelig spørsmål blant biblio-
tekarer i Norge.

Nå må vi snart stille et ekstra spørsmål:
«Hvor gikk du ut?» Og kanskje også:
«Hvordan gikk du ut?» For den nye ut-
danningen i Tromsø er ikke en kopi av
den vi har i Oslo. Det skal vi være glade
for. Ikke fordi utdanningen i Oslo er dår-
lig. Men fordi vi ønsker annerledes ut-
danning. I Tromsø er undervisnings-
metodene prosjektorientert. Og de går på
universitetet, ikke på en høgskole. Utdan-
ningen skal like gjerne føre til jobb i bi-
bliotek som i arkiv eller museum.

Den første biten i Tromsø-utdanningen
heter dokumentasjonsvitenskap. Studen-
tene der har organisert seg i en interesse-
forening kalt Budbringerne. Vi har møtt
Guro Berild og andre budbringere fra
Tromsø.
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Justeringsoppgjøret i staten ........... s. 5

Om kvelden 21. september ble justeringsforhandlingene
i staten sluttført. En rask gjennomlesning av resultatet
like før Bibliotekaren skal gå i trykken viser at det er
bibliotekarer med lang ansiennitet som har fått mest
igjen, skriver Randi Rønningen.

Aldri på en søndag .......................... s. 6
Arbeidstilsynet har avslått en søknad fra Trondheim
kommune om tillatelse til å holde biblioteket åpent på
søndager. De tillitsvalgte på Trondheim folkebibliotek
har gått imot forslaget om søndagsåpning.

Utdanningen i Tromsø - hva skjer? s.10
Da Universitetet i Tromsø vedtok å etablere det nye faget
dokumentasjonsvitenskap, var grunnfaget planlagt som
del av en helhet. Nå har departementet gitt signal om at
grunnfaget i bibliotekkunnskap på Høgskolen i Tromsø
kan bli utsatt.

Guro og budbringerne fra Tromsø s.12
Vi møtte Guro Berild, leder for interesseorganisasjonen
"Budbringerne" for dok.vit.studentene i Tromsø.

To barnebibliotekarer om studiet ...s.16
På Tromsø bibliotek finner vi barnebibliotekarene Anna
Karin Døhlen og Liv Beathe Bråthen. Studentene på
dokumentasjonsvitenskap befinner seg ikke mange
kilometrene unna. Om noen år dukker disse studentene
kanskje opp som kollegaer til Anna Karin og Liv Beathe.
Hva vet de om det nye studiet i Breivika? Hva syns de?

Avklaring mellom BF og FBF? ...... s.19
Forbundsstyret i BF har diskutert hvordan
organisasjonene best kunne komme ut av stillstanden,
og utnytte det store potensialet til samling av alle
bibliotekarer i AF.

Bibliotek for fjernundervisning ..... s.20
Bibliotektjenester til det økende antallet «livslang
lærings-studentene», de som i perioder er nærstudenter
og i andre perioder er fjernstudenter, bør være et hett
diskusjonstema på tvers av bibliotektyper og sektorer i
åra framover. Statens bibliotektilsyn har satt fart i
debatten med en god rapport og en interessant konferanse.

Møte med nestlederen i FBF .......... s.25
Til åpningen av de nye lokalene i Lakkegata var det en
rekke inviterte gjester. Bibliotekarforbundet hadde
selvsagt invitert våre kollegaer i Fagbibliotekar-
foreningen, som var representert ved nestleder Torhild
Larsen. Vi tok henne til side for en prat.
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RANDI  RØNNINGEN,  FORBUNDSLEDER

Den store saken i alle BFs organer i disse
dager er lønnsforhandlinger. Når dette skri-
ves er man i ferd med å avslutte de sentrale
justeringsforhandlingene i staten. BF del-
tar ikke selv i forhandlingene, det er
Forskerforbundet som ivaretar bibliotekar-
enes interesser i statssektoren. Men vi føl-
ger selvsagt med og er spente på det ende-
lige resultatet. Tilsvarende forhandlinger i
Oslo kommune
skal straks starte,
og BF har levert
sine endelige
krav. I kommu-
nene forøvrig har
vi et kontinuerlig
arbeid med å in-
formere våre
medlemmer om
konsekvensene av
det nye stillings-
regulativet. Vi har
også vært nødt til
å henvende oss til kommuner som tolker
forhandlingsresultatet feil og dermed ikke
gir bibliotekarer den lønnen de rettmessig
har krav på.

Som jeg har nevnt i mange sammenhenger
tidligere er høstens lokale forhandlinger i
kommunesektoren veldig spennende for
BF. Klarer vi å gjennomføre disse på en
forsvarlig måte, mener jeg BF har bestått
den siste eksamen som eget forbund. Ut-
fordringene er store, og noen og enhver kan
blir skjelven i knærne, både vi som sitter
sentralt, BFs tillitsvalgte og det enkelte
medlem. Klarer jeg å utforme et skikkelig
krav? Hvor skal kravet sendes? Hvem skal
forhandle for meg?  Dette er spørsmål som
stadig dukker opp i BFs sekretariat. Sva-
rene vi gir varierer fra sted til sted.

Noe som har kommet tydelig fram nå når
hver enkelt bibliotekar i mye større grad
må ta ansvar for egen lønn, er at de har
blitt mere bevisste på at de faktisk kan
fremme krav. Riktignok føler mange seg
alene, men det positive ved å måtte stole
på seg selv er at vi blir nødt til å sette oss
inn i saker som vi tidligere har overlatt til
andre. Det gir trygghet å vite mest mulig

om hva som
foregår.

Med tanke på
de kommende
lokale forhand-
lingene har BF
arbeidet aktivt
for å få til et
lokalt 13-
gruppe samar-
beid. Dette var
også temaet på
den nylig av-

holdte 13-gruppe konferansen. Der arbeids-
giver ikke krever at 13-gruppens forenin-
ger må opptre samlet, mener vi det kan være
positivt at Bibliotekarforbundet opptrer som
selvstendig forbund når vi sender inn krav.
Men dette utelukker ikke at vi kan samar-
beide. Jeg tror uansett det kan være klokt å
skaffe seg allierte og samarbeidspartnere
lokalt, uansett hvordan vi opptrer overfor
arbeidsgiver. Dette er spesielt viktig i små
kommuner hvor både BF og de andre i 13-
gruppen har svært medlemmer. Den kart-
leggingen av medlemmer vi startet i vår er
ikke sluttført, fortsatt er det flere forbund
som ikke har innrapportert sine kontakt-
personer. Vi håper det blir fortgang i ar-
beidet og at de som ønsker samarbeid lo-
kalt kan få de nødvendige opplysningene
for å få dette i gang.

" ... klokt å
skaffe seg
allierte og sam-
arbeidspartnere
lokalt   ...  "
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Møte i forbundsstyret
Mandag 26.august hadde forbundsstyret i
Bibliotekarforbundet sitt fjerde møte for
året. Tilstede var Randi Rønningen, Hanne
Fosheim, Leikny H. Indergaard, Steinar
Lakså, Kari S. Lifjell, Anne Mette Vibe,
Eli K. Wilhelmsen, Anne Woje og Pål Øde-
mark, foruten faglig sekretær Sølvi Kristi-
ansen og redaktør Erling Bergan. Turid
Holtermann og Siri Kolle hadde forfall.

Lønnsoppgjøret 1996 var første sak på
dagsorden. Resultatet av de sentrale
justeringsforhandlingene på kommunal
sektor (KS-området) ble gjennomgått. De
kommende lokale forhandlingene og sam-
arbeid i 13-gruppa ble også diskutert.

Rammene for produksjonen av "Bibliote-
karen" i 1997 var neste sak. Det ble vedtatt
å utgi bladet med 10-12 nummer neste år.
Abonnements- og annonsepriser ble ved-
tatt, sammen med budsjettposter for setting,
billedbruk og reiser. AU ble gitt fullmakt
til å forhandle fram en avtale for setting av
bladet. Styret utpekte Erling Bergan som
redaktør for 1997. (Han forlot møtet som
ugild før vedtakene ble fattet.)

Budsjett for 1997 ble gjennomgått, men på
grunn av noen uklarheter m.h.t. kontin-
gent-beregningen, blir budsjett for 1997 tatt

opp til vedtak igjen på neste møte i for-
bundsstyret. Bibliotekaren kommer derfor
tilbake med en bredere presentasjon av kon-
tingent-beregningen, medlemsanslag og
revidert budsjett når dette er behandlet på
nytt.

Forhold rundt samarbeidsavtalen mellom
BF og FBF/Forskerforbundet ble diskutert
inngående. Styret vedtok at BF skal la de
som skifter arbeidssted, eller som er
nyinnmeldte, og som skal arbeide på stat-
lige eller private forsknings- eller
utdanningsinstitusjoner, eller institusjoner
som FBF krever enerett på, og som ønsker
å beholde medlemskapet i BF også etter at
de er gjort kjent med samarbeidsavtalen,
få være medlemmer i BF. Forbundsstyret
gikk deretter over til å utforme et brev som
skal sendes til FBF om den aktuelle situa-
sjonen og veien videre.

Siste sak var BFs nye hjemmeside på
Internett. Hanne Fosheim har utarbeidet
sidene og la fram en del spørsmål om an-
svar og organisering av dette arbeidet. For-
bundsstyret vedtok deretter å utpeke Hanne
Fosheim som ansvarlig for hjemmesiden,
med samordningsansvar for den informa-
sjon som skal ligge der.

���

«Jomfru Birgit»

Morten Haugen på Ørland folke-
bibliotek skal utgi boka «Jomfru Bir-
git» på nytt.  Forfatteren Anka Borch
var i hele etterkrigstiden blant våre
fremste barnebokforfattere.  Mange
av bøkene hennes kom i flere opplag
og ble oversatt til andre språk.  Etter
1971 har imidlertid både forfatteren
og bøkene hennes gått i glemmebo-
ken.

Nå har det nystartede Revir forlag på
Ørlandet bestemt seg for å gjøre noe
med dette, og 45 år etter at «Jomfru
Birgit» utkom for første gang, er boka
på ny aktuell lesning for barn i alle
aldre.  Bokas innhold er en blanding
av historiske fakta og fri fantasi, og
fikk første gang den utkom, i 1951,
Kirke- og undervisningsdepartemen-
tets pris.

Gode barnebøker

Toril Bang Lancelot, leder av
Deichmans barneavdeling, har opp-
datert og skrevet en veiviser til bar-
nelitteraturen, nemlig tredje utgave
av «Barn og bøker».  Her gir hun ek-
sempler på gode bøker for barn i alle
aldre.  For øvrig savner hun skikke-
lige kjærlighetsromaner for 9-10-

Når dette nummeret av Bibliotekaren går i
trykken er resultatet av justerings-
forhandlingene i staten akkurat klare. De
bringes på neste side.

Kravene fra AF for statssektoren ble over-
levert onsdag 11. september. Forhandlings-
pottens størrelse har vært 1,3% av lønns-
massen. Rammene for oppgjøret har der-
for vært 686 millioner kroner i staten og
226 millioner kroner i skoleverket. AFs
totale krav utgjør ca. 83,8 % av rammen.

Justeringsforhandlingene i Oslo kommune
er ikke klare når dette nummeret går i tryk-
ken. Så snart resultatene foreligger, vil de
bli lagt  ut på BFs hjemmeside. Og «Bi-
bliotekaren» vil selvsagt bringe stoff om
justeringsoppgjøret i Oslo kommune.

���

Siste:

Justeringene i Oslo lar vente på seg,
men i staten er de akkurat ferdige...
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åringene, og gode humorbøker for 13-
14-åringer, selv om det ellers vrim-
ler av gode bøker for barn på biblio-
tekene.  Kanskje noe for barnebok-
forfattere å ta seg ad notam...

Barnebokens stilling i
Sverige

Mellom 1990 og 1994 falt salget av
barnebøker i Sverige med nesten
25%, og folkebiliotekenes innkjøp av
barnelitteratur falt tilsvarende sam-
tidig som utlånet også falt. Det var
på bakgrunn av dette at den svenske
regjering forrige år ba Statens Kul-
turråd om å undersøke barnebokens
stilling på folke- og skolebiblioteks-
området, og å komme med forslag til
hvordan barnelitteraturen kan sikres
et sterkere gjennomslag og større ut-
bredelse i fremtiden.

Resultatet var «Barnbokens ställning
- inom biblioteksväsendet och inom
barnomsorgen», utarbeidet av
bibliotekkonsulent Siv Hågård. Hun
fastslår innledningsvis den avgjø-
rende betydning tilgang på bøker har
for barns språkutvikling og lesevaner
senere i livet. Det blir også stillet for-
slag om at det i den bibliotekloven
som nå er på trappene i Sverige, skal
tilføyes en paragraf som angir biblio-
tekenes ansvar og forpliktelser i for-
hold til barn og ungdom. Unescos
bibliotekmanifest fra 1994 foreslås
som rettesnor. I tillegg foreslås hand-
lingsprogram for skolebibliotek, stat-
lig støtte til forskning om barns
medieverden, og aktiv informasjon
fra fylkesbibliotekene overfor barne-
institusjoner i fylket.

BUBA 96

I tiden 28. oktober til 10. november
går Barne- og ungdomsbokaksjonen,
BUBA 96, av stabelen.  I denne pe-
rioden skal tusenvis av unge lesere
mellom 6 og 16 år bli kjent med
skjønnlitteratur av nordiske forfattere.

Om kvelden 21. september ble justerings-
forhandlingene i staten sluttført. En rask
gjennomlesning av resultatet like før Bi-
bliotekaren skal gå i trykken viser at det er
bibliotekarer med lang ansiennitet som har
fått mest igjen. Men det er endringer for
alle kodene. Nedenfor gjengir vi hva som
har skjedd for den enkelte kode.

Kode 1074 Bibliotekar

Denne koden er fremdeles plassert i lønns-
rammen 13. Lønnsrammen begynner og
slutter på samme lønnstrinn som tidligere,
men vi har fått en noe raskere opprykkstakt.
Tidligere skjedde det ikke noe mellom 10
og 24 års ansiennitet, nå kommer det et
opprykk etter 14 år. Den nye LR 13 er gjen-
gitt nedenfor.

Kode 1213 Bibliotekar

Også denne koden har beholdt samme
lønnsramme som tidligere, LR 17.

Siste:

Justeringsoppgjøret
i staten er sluttført

Begynnerlønnen er den samme, men den
slutter et lønnstrinn over den gamle. Som i
LR 13 er opprykkstakten raskere og det er
lagt inn et ekstra opprykk etter 16 år.

Kode 1213 har nå fått godskrivingsregel
7, den samme som begynnerkoden (1074)
fikk i forrige lønnsoppgjør. Den sier at
utdanningstiden gir ett år i
tjenesteansiennitetet ved tilsetting. Dette
gjelder imidlertid kun ved tilsetting etter
1. august 1996. Den nye LR 17 er gjengitt
nedenfor.

Kode 1178 Avdelingsbibliotekar
og kode 1077 Hovedbibliotekar

Disse kodene har fått nye spenn, 1178 fra
lønnstrinn 33 til 40, 1077 fra lønnstrinn
37 til 50.

For begge stillingene med lønnsspenn gjel-
der at bare de som var på laveste alternativ
får opprykk. De øvrige må eventuelt
fremme lokale krav.

Lønnsramme 13:
Ansiennitet 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 14 24

Alt. 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Alt. 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Alt. 3 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Alt. 4-8: Direkteplassering ltr. 30-34

Lønnsramme 17:
Ansiennitet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 24

Alt. 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Alt. 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Alt. 3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Alt. 4-8 Direkteplassering ltr. 33-37

Randi Rønningen
Leder i BF
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Det var i mars at kommunen søkte Direkto-
ratet for arbeidstilsynet om dispensasjon i
henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 45,
nr.2. Det var snakk om 4 timer hver søndag
i perioden fra september til april.

De tillitsvalgte argumenterte med at biblio-
teket er åpent på kveldstid og på lørdager,
og at tilgjengeligheten dermed er god nok.
Biblioteket har dessuten gjennomført en
større undersøkelse som viser at brukerne
var fornøyde med åpningstiden. Unntaket
var endel studenter som ville ha utvidet til-
gang til lesesalen. Behov for lesesalsplass
er det imidlertid universitetenes og
høgskolenes oppgave å dekke.

Bibliotekarene på Trondheim folkebibliotek
føler at deres arbeidssituasjon allerede er
presset, og ønsker ikke den merbelastning
som søndagsåpning vil medføre.

Arbeidstilsynet sier at de etter en helhets-
vurdering er kommet fram til at det ikke
foreligger viktige samfunnsinteresser som
gjør det særlig påkrevet med søndagsåpning
i dette tilfellet. Det er nemlig det som må til
for at tillatelse kan gis etter paragraf 45, nr.2
i arbeidsmiljøloven.

I brevet som arbeidstilsynet har sendt Trond-
heim kommune står det også: «Direktora-
tet er enig med de tillitsvalgte i at det må
være universitetene/skolenes oppgave å
legge studieforholdene til rette for studen-
tene. Det følger av dette at direktoratet ikke
tillegger hensynet til studentenes ønsker til-
strekkelig vekt i vurderingen av de viktige
samfunnsinteresser. Åpningstidene ellers i
uken er i tillegg lagt slik at de aller fleste
skal kunne benytte biblioteket i løpet av sin
fritid.»

I en pressemelding fra Statens bibliotektil-
syn påpeker bibliotekdirektør Asbjørn Lan-
geland forskjellsbehandlingen av bibliotek
og andre kulturinstitusjoner i praktiserin-
gen av arbeidsmiljøloven. Under henvisning
til at arbeidsmiljøloven hjemler søndags-

Aldri på en søndag?
Arbeidstilsynet har avslått en søknad fra Trondheim kommune
om tillatelse til å holde biblioteket åpent på søndager. De
tillitsvalgte på Trondheim folkebibliotek har gått imot forslaget
om søndagsåpning. Saken har vært omtalt i flere aviser i løpet
av sommeren.

åpning for «arbeid ved teatre og andre fore-
visninger og forestillinger», skriver Lan-
geland i sin pressemelding:

«Spørsmålet for Trondheim og andre kom-
muner som vil holde åpent på søndager,
blir hvordan man definerer begrepene fore-
visninger og forestillinger. Forestilling
burde være et greit begrep. Hvordan fore-
visning skal fortolkes i forhold til bestem-
melsen i arbeidsmiljøloven må bli et
skjønnsspørsmål. Både museer og annen
utstillingsvirksomhet dekkes av begrepet.
Men i likhet med museene er et tidsmessig
folkebibliotek et kulturhus der man finner
utstillinger av mange slag og en variert
programvirksomhet, samtidig som en vi-
ser fram bøker, tidsskrifter og forskjellige
typer annet materiale.»

Bibliotekdirektøren konkluderer med at det
ikke burde være grunnlag for å skille mel-
lom forskjellige typer kulturinstitusjoner.
Pressemeldingen er dermed en polemikk fra
en tilsynsetat mot en annen tilsynsetat. Og
bibliotekdirektøren tar altså parti for
bibliotekeieren mot de ansatte på bibliote-
ket i Trondheim.

Medlemstallet i BF har
passert 750!
Det kommer stadig nye medlemmer
til BF. Sist vi meldte fra om medlems-
tallet, hadde vi nettopp passert 700
medlemmer. Helt nøyaktig var det pr.
26. juni totalt 705 medlemmer i BF.

Nå har det vært drevet en del verve-
aktivitet rundt omkring. På
bibliotekarutdanninga ved Høgskolen
i Oslo har BFs studentlag også gjort
en god innsats. Pr. 19. september  kan
vi derfor registrere at medlemstallet
har passert 750.

I skoler og bibliotek vil barne- og
ungdomsbokaksjonen bli markert
med utstillinger, forfatterbesøk, ak-
tiviteter og arrangementer av ulike
slag.  Bak BUBA 96 står Statens bi-
bliotektilsyn.

MIMIR 1996

Samtidig som BUBA 96 finner sted,
vil den store nordiske lese-
konkurransen, MIMIR, pågå i hele
grunnskolen. Hensikten er at elev-
ene skal lese så mye som mulig av
nordisk litteratur og bearbeide lese-
opplevelsene i bilder, dikt, tekster,
bokanmeldelser osv.  Litteraturens
rolle som formidler av kunnskap og
opplevelser vil stå i fokus.  Bak
MIMIR 1996 står Nordisk minister-
råd.

«Bli klokere på biblioteket»

Nå i høst iverksetter Referencefag-
gruppen ved danske bibliotek en ak-
sjon som skal drive reklame for bi-
bliotekenes informasjonsformidling.
Dette gjøres i form av en lands-
dekkende konkurranse for alle lan-
dets borgere. Formålet er å formidle
at på ethvert folkebibliotek kan en-
hver få svar på alt mulig mellom
himmel og jord.

Referencefaggruppen har fått laget
en folder med to små spørre-
konkurranser, en for voksne og en
for barn. I begynnelsen av oktober
vil folderne bli sendt ut til de lokale
bibliotek, og  i slutten av måneden
vil fristen for innlevering utløpe.
Den store landsdekkende premie-
trekningen vil finne sted under bok-
messen i Københavns Forum 15.-17.
november. De voksne kan vinne «den
store danske encyklopedi», barna en
pc.  Referencegruppen håper at med
så store premier vil folks oppmerk-
somhet fanges, også mht. det egent-
lige budskapet - nemlig biblioteke-
nes opplysningstjeneste.
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Høstens lønnsforhandlinger:

Utarbeiding av lokale
stillingsoversikter

(forts. side 29)

Hva med distriktsbibliotekarenes
lønn etter årets oppgjør?
Det har vært noen spørsmål til BFs sekre-
tariat om avlønning av distrikts-
bibliotekarene (stillingskode 6112) i det nye
stillingsregulativet. Forbundsleder Randi
Rønningen sendte derfor ut et eget
informasjonsbrev 22.august, til alle BFs
distriktsbibliotekarer. Der skriver hun:

«Som det er informert om tidligere i Bi-
bliotekaren ble det fra 1.august innført et

helt nytt stillingsregulativ i kommunal sek-
tor. I dette nye regulativet har kode 6112
Distriktsbibliotekar fått en minimums-
avlønning i lønnsramme 8, som bl.a. inne-
holder ansiennitetsstiger. I det gamle re-
gulativet var kode 6112 plassert i en lønns-
ramme med direkte innplassering i lønns-
trinn 23 til 31.

Det skal i hver kommune/fylkeskommune/
virksomhet utarbeides en lokal stilling-
soversikt. Oversikten skal inneholde alle
stillingskoder fra Hovedtariffavtalen og
PAI-vedlegget som er i bruk lokalt, og også
angi hvilke lønnsplasseringer som gjelder
for disse. En stillingskode kan aldri lønnes
lavere enn det som er angitt i Hoved-
tariffavtalen.

Dersom kommunen har hevet lønnsnivået
for en stillingskode og lagt lønnsnivået
høyere enn det som er sentralt avtalt, er det
den lokale lønnsplasseringen som skal
framgå av stillingsoversikten. Stilling-
soversikten vil fungere som et lokalt
stillingsregulativ, og skal sikre at man ved
nye ansettelser ikke gir avlønning lavere
enn det lokale minstelønnsnivå.

Den lokale stillingsoversikten skal
ajourholdes, hvis en hel stillingsgruppe får

hevet sitt minstelønnsnivå i de lokale for-
handlingene, skal dette også legges inn i
den lokale oversikten.

Mange steder utarbeides denne oversikten
i løpet av de lønnspolitiske drøftingene som
skal komme i forkant av lokale forhand-
linger. Det er viktig at dette er på plass før
de lokale forhandlingene starter, for at man
skal sikre det lokale minstelønnsnivået.
Etter det nye stillingregulativet blir lønns-
nivået for færre stillinger avtalt sentralt, og
det er lagt opp til økt lokalt ansvar for av-
lønning.

Derfor er det viktig å passe på at en slik
stillingsoversikt blir utarbeidet i hver virk-
somhet, og at det er det faktiske
minstelønnsnivået i fylkeskommunen/kom-
munen/virksomheten som blir angitt, og
ikke det som gjelder etter Hoved-
tariffavtalen 1994-96. I mange tilfeller kan
dette være sammenfallende, men hvis
stillingskoder lokalt er justert opp, er det
som tidligere sagt det lokale lønnsnivået
som skal framgå av stillingsoversikten.

Sølvi Kristiansen
Faglig sekretær i BF

Bokbransjeavtalen

Bare et halvt år etter at bokbransjen
fikk fornyet dispensasjon fra
konkurranselovgivningen, krever
bransjefolk endringer i avtalen som
regulerer norsk bokomsetning.  De
norske forleggerne av universitets- og
høgskolelitteratur har kommet i en
mer eller mindre umulig
konkurransesituasjon i forhold til de
uorganiserte forlagene.  Pga. bransje-
avtalen skal all omsetning i prinsip-
pet skje gjennom bokhandlerne.  Alle
medlemsforlag i den Norske
forleggerforening har forbud mot å
selge direkte til brukerne.  Den regu-
lerte høye rabatten - opp til 40% - er
et problem.  Forfatterne får til sam-
menligning bare en tredjedel. Salget
av engelskspråklige lærebøker har
økt, det samme har bruktboksalget,
kopiering og kompendieproduksjon.

Til sammen skaper disse faktorene en
bekymringsfull situasjon for den nor-
ske fag- og læreboka innen høyere
utdanning. Stagnasjonen er spesielt
bekymringsfull fordi en svekkelse av
norske fag- og lærebøker også kan
føre til en svekkelse av norsk fagspråk
og fagterminologi, hevdes det fra
forlagshold.

Internett-tilgangen fordoblet

Ferske tall fra Norsk Gallup viser at
nordmenns tilgang til Internett nes-
ten er doblet på ett år.  716.000 per-
soner over 13 år har nå tilgang til net-
tet via hjem, jobb eller studiested.

Hjemmemarkedet vokser raskest, og
over 110.000 husstander har nettil-
kobling.  Gallups prognose er at i lø-
pet av 1997 vil ca. 270.00 husstan-
der ha tilgang til Internett.  Et resul-
tat av dette er at Internett mer og mer
blir et kommersielt medium. Bru-
kerne oppgir stort sett at de er posi-
tive til bruk av banktjenester, kjøp og
salg av ulike varer og tjenester på
nettet.  Brukerne kjennetegnes dessu-
ten av at de er unge og ressurssterke.
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Medlemsmøte for Akershus, Oslo og
Østfold lokallag

Kari S. Lifjell, Oslo lokallag av BF

- Hvor langt de var kommet på de ulike
sektorene (KS, Stat og Oslo kommune).
- Oppnådde resultater.
- Hva som gjenstår.

Lønnsrammer og plassering i disse er nokså
innfløkte greier, men Sølvi forklarte enkelt
og greit hvordan det hadde vært og skulle
være etter årets forhandlinger. For eksem-
pel skal alle som fikk kvinnetillegget i for-
rige runde nå ha dette erstattet med et ek-
stra lønnstrinn. Dette gjelder kommunal
sektor og omfatter bare de kodene som opp-
rinnelig hadde kvinnetillegget og de som
ikke fått opprykk gjennom det nye stillings-
regulativet.

Etter spørsmålene å dømme er lønn og
lønnsforhandlinger noe som interesserer
medlemmene. Sølvi svarte og kom med
utfyllende kommentarer der det var nød-
vendig. Hun gjorde oppmerksom på at det
ikke har vært forhandlinger i Oslo ennå.

Det er koselig å treffes over fylkesgrensene.
Fellesmøte kan anbefales, men det er vel
ikke mange steder hvor geografien  og kom-
munikasjonene tillater det.

Den 22.august 1996 kl.17.30 ble det av-
holdt felles medlemsmøte for Bibliotekar-
forbundets lokallag i Akershus, Oslo og
Østfold i Lakkegata 21.

Tema var:
1. Årets lønnsforhandlinger
2. Litt om avtaleverk generelt og mht.
lønnsforhandlinger
3. Spørsmål

Foredragsholder var Sølvi Kristiansen, fag-
lig sekretær i Bibliotekarforbundet. Ca. 40
medlemmer møtte opp.

Vi startet med pizza. Folk fikk hilse på
hverandre og pratet litt sammen før møtet
begynte. Eli Wilhelmsen, Akershus lokal-
lag, ønsket velkommen og snakket litt om
lokallagenes rolle og hva disse kan gjøre
for medlemmene. Medlemmene ble oppfor-
dret til å bruke lokallagene.

Sølvi informerte om årets lønnsforhandlin-
ger:

EU med nettskatt

Lokale amerikanske delstats-
myndigheter hevdet nylig at de har
gått glipp av tre milliarder dollar i
skatter og avgifter på varer kjøpt via
Internett i året som gikk.  Nå har også
EU begynt å bekymre seg over «skat-
teparadiset» Internett, og har derfor
foreslått en ny skatt, en såkalt «bit
tax», som erstatning for skatteinntek-
ter som går tapt med de europeiske
nasjonenes overgang til et elektronisk
samlet EU.

Politikernes nettvegring

Scanfact gjennomførte nylig en un-
dersøkelse på vegne av Kontor- og
datateknisk landsforening om
Stortingspolitikernes IT-vaner, og
resultatet er ganske nedslående:  Un-
dersøkelsen viser nemlig at 61% av
de representantene som har tilgang
til Internett, aldri benytter seg av det.
Bare 7% av dem bruker Internett dag-
lig, først og fremst i forbindelse med
overføring av e-post.  Det er betenke-
lig at så få av dem som viser stor iver
mht. å regulere nettbruken, er så lite
kompetente på feltet.

Politisk nettsensur

Tyske myndigheter vil blokkere
venstreorientertes hjemmesider på
Internett.  Mens det tidligere kun har
vært porno som har vært utsatt for
sensur, vil en europeisk regjering for
første gang også forsøke å sensurere
politiske nyheter på Internett. Maga-
sinet «Radikal» som på midten av 70-
tallet startet opp som et diskusjons-
organ for ulike grupperinger på ven-
stresiden, har vært bannlyst av tyske
myndigheter siden det startet opp.

Etter trusler om rettsforfølgelse fra
påtalemyndigheten, besluttet den
tyske sammenslutningen av nett-
leverandører seg for å instruere med-
lemmene sine om å blokkere serve-

Det ble 15. august holdt forhandlingsmøte
mellom Kommunenes Sentralforbund (KS)
på den ene side og forhandlings-
sammenslutningene AF-K, LO-K og YS-
K på den andre side. Forhandlingene gjaldt
forlengelse av frister for lokale forhandlin-
ger. Fra AF-K (AF seksjon kommune)
møtte Per Kristian Sundnes.

Protokollen fra forhandlingsmøtet lyder
som følger:

«Partene er enige om at bl.a. nytt Stillings-
regulativ og nemndsbehandling av tvisten
mellom KS og YS-K om dette, gjør det
nødvendig med forlengelse av fristene for
de lokale forhandlinger høsten 1996.

Partene er på denne bakgrunn enige om at
eventuelle prosesser påbegynt lokalt fort-
setter. Fristen for gjennomføring av lokale
forhandlinger etter kap. 5, pkt.5.1, forlen-
ges til 1.12.96. Fristen for eventuell anke
etter pkt. 5.1.1, settes til 15.12.96.

Partene har drøftet ny frist i Hoved-
tariffavtalen kap.5, pkt. 5.2 («...innen
1.10.96»). Dersom slike forhandlinger ikke
er gjennomført, kan slike forhandlinger
føres på et senere tidspunkt i 1996.»

Nye frister for lokale forhandlinger
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Dette er vi (egentlig) verdt
Under denne tittelen hadde Dagbladet et
stort oppslag lørdag 31.august. «Heis-
montører tjener 100.000 kroner mer enn
de egentlig burde ha tjent. Sykepleiere er
kraftig underpriset. 70.000 kroner mer
burde de håvet inn dersom man legger
markedskalkyler til grunn», skriver Dag-
bladet, som forklarer logikken slik:

«Et internasjonalt stillingsvurderings-
system utviklet av Hay-Group viser
markedsmedianen for tilsvarende stillinger
i næringslivet. En systematisk vurdering av
stillingene ut fra kriterier som kompetanse,
problembehandling og ansvar i jobben gir
signaler om hvor begynnerlønna bør ligge.

- Det sentrale er innholdet i stillingen. Ar-
beidsoppgavene kan kreve en spesiell ut-
dannelse, unik erfaring, intellektuell evne,
men også ferdigheter på det mellom-
menneskelige området, sier administre-
rende direktør Ole Petter Trøen i Hay Ma-
nagement Consultants AS.»

Dagbladet hevder at systemet har lagt
grunnlaget for lønningene i flere hundre
bedrifter i Norge. Men de legger selvfølge-
lig til at «faktorer som styrken på fagorga-
nisasjonen, politiske prioriteringer (tvun-
gen lønnsnemnd) og tilbud og etterspørsel
i markedet påvirker også lønns-
fastsettelsen.»

At f.eks. sykepleiere i følge Hay-systemet
er underpriset med omlag 70.000 kroner

sett i forhold til tilsvarende stillingsnivå i
næringslivet, blir av Ole Petter Trøen ut-
dypet slik: «I en sykepleierstilling er
mellommenneskelige egenskaper helt av-
gjørende for å kunne utføre jobben. Det
samme gjelder i læreryrket. Få vektlegger
disse egenskapene både ved rekruttering til
lærerutdanningen og i ansettelsen på sko-
lene. Dette burde vært avgjørende for å få
stillingen.»

Dagbladet skriver til slutt at: «Stillings-
vurderingssystemer er under utprøvving i
offentlig sektor i Norge. Til høsten skal et
pilotprosjekt innen kommunalsektoren
være ferdig. Et av hovedpoengene med å
benytte slike systemer er å få til likelønn
blant kjønnene.»

En stor tabell over forskjellige yrker var en
del av oppslaget i Dagbladet. I den har avisa
satt opp en kolonne for det de kaller «vei-
ledende gjennomsnittlig årslønn 1995», der
bibliotekarer i statssektoren er oppgitt å ha
kr.216.600 i årslønn, mens vi i kommune-
sektoren er oppgitt å ha kr.211.128. I ko-
lonnen kalt «Dette burde de tjene» (=
«Markedsmediant for tilsvarende stillinger
i næringslivet etter ett til to år i arbeid»)
står det kr.240-250.000. I samme tabell er
f.eks. kommunale leger priset ned fra
kr.349.008 til kr.300-315.000, og bedrifts-
økonomer ansatt i kommunal sektor er pri-
set ned fra kr.233.448 til kr.195-220.000.

���

Innkalling til medlemsmøte i
Rogaland lokallag av BF
Styret i Rogaland lokallag av Bibliotekarforbundet inviterer alle medlem-
mer i fylket til medlemsmøte:

Tid:       Torsdag 17.oktober kl.19.30
Sted:   Stavanger kulturhus, 2.etg.
Saker: - Orientering om lønnsoppgjøret 1996

- Høstens vervekampanje
- Regionalt samarbeid med 13-gruppa
- Runde om lokale forhandlinger
- - og runde på byen?

Vel møtt!

ren som er stasjonert i Nederland.  Tre
onlinetjenester er imidlertid ikke med
i nettleverandørsammenslutningen,
og disse er nå under etterforskning
mistenkt for «å oppfordre til krimi-
nell aktivitet samt å reklamere for en
terroristorganisasjon».  Imidlertid er
«Radikal»s hjemmeside tilgjengelig
på minst 30 andre servere, og finnes
i tusenvis av kopier over hele nettet.

Liten brikke skaper
sensurfrykt

En liten brikke inne i fjernsynsappa-
ratet skaper store bølger i USA. V-
chipen, en brikke på størrelse med en
tommelfingernegl, tillater foreldre å
stoppe filmer og TV-serier de ikke vil
at barna skal se. V-chipen leser sig-
nalene fra fjernsynsprogrammet og
bestemmer om det skal tillates vist
eller ikke.  Programmene kodes ut fra
mengden av vold, sex og rå språk-
bruk.  Bill Clintons regjering har på-
budt v-chip i alle nye fjernsynsappa-
rater. Mange mener dette er en trus-
sel mot ytringsfriheten. Samtaler og
kommunikasjon med barna er et mye
bedre virkemiddel for et forvirret bar-
nesinn, hevder de. V-chipen kan bli
en sovepute som gjør at foreldre ig-
norerer barna sine. Lovgiverne på
Capitol Hill har i tillegg pålagt alle
TV-stasjoner å sende minst tre timer
kvalitetsfilm for barn hver eneste uke.
Dette er også kontroversielt.

Europaparlamentet har alt vedtatt et
krav om at europeiske fjernsyns-
fabrikanter skal installere v-chip i alle
nye apparater.  V-chipen er imidler-
tid forholdsvis ukjent her hjemme
ihht. en undersøkelse gjennomført av
Statens filmtilsyn i mars i år.  Den
var ukjent for Nokia, Philips, Pioneer,
Sony og Grundig i Norge.  Grundig
Tyskland har fra og med 1995 lagt
en slik chip inn i mikroprosessoren
til alle nye fjernsynsapparater fra fa-
brikken.
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Ny søkemotor

Ultraseek er en stor robotbasert
webindeks på linje med Alta Vista og
HotBot, men det virker som om den
dekker ennå flere www-sider, og den
er svært rask.  Den virker svært bra,
særlig for sære emner med unike
emneord.  Adressen er:  http://
ultra.infoseek.com/

Diskusjonskonferanser for
bibliotek

STING har satt opp to linjer, Åpent
forum og Referansespørsmål, som
kan benyttes fra en vanlig www-le-
ser.  Ideen er at skjermene til de som
er logget på, jevnlig skal oppdateres
med nye beskjeder.  Tjenesten kan nås
via STINGs hjemmeside:  http://
sting.bibsent.no/

48. FID-konferanse og
-kongress i Graz, Østerrike

vil finne sted i tiden 20.-25. oktober
1996.  Temaet er globalisering av in-
formasjon og det nettbaserte informa-
sjonssamfunnet.  Det er ventet delta-
kere fra over 40 forskjellige land.
Nærmere informasjon kan fås fra FID
1996, Joanneum research,
Elisabethstr. 11, A-8010  Graz.

BOBCATSSS’ 5. symposium
i Budapest 27.-30. januar
1997

Bak dette akronymet skjuler seg or-
ganisasjonen for bibliotek- og
informasjonshøgskolene i Amster-
dam, Barcelona, Budapest, Køben-
havn, Kharkov, Moskva, Oslo, Shef-
field, Sofia, Stuttgart, Szombathely,
Talinn og Tampere.

Hovedtema for symposiet vil være «ny
bokøkonomi», og henvender seg til

Da Universitetet i Tromsø vedtok å etablere
det nye faget dokumentasjonsvitenskap, var
grunnfaget planlagt som del av en helhet.
De som skulle utdanne seg til bibliotekar,
skulle ta grunnfag og mellomfagstillegg i
dokumentasjonsvitenskap på universitetet,
et grunnfag i bibliotekkunnskap på Høg-
skolen i Tromsø, og et fritt valgt grunnfag
som støttefag. Summen av dette blir en
cand.mag.grad med tilstrekkelig bibliotek-
faglig innhold til å kunne søke bibliotekar-
jobber.

Men nå er det slik i den akademiske ver-
den at universitet kan starte grunnfag på
eget initiativ, mens høgskolene må søke
KUF om godkjenning. Universitetet i
Tromsø tok opp sitt første grunnfagskull i
dokumentasjonsvitenskap i januar i år. De
er ferdige i desember, og i januar 1997 til-
byr universitetet mellomfagstillegget over
ett semester. Det vil si at de første studen-
tene står og banker på døra til Høgskolen i
Tromsø neste sommer, for å begynne på det
planlagte grunnfaget i bibliotekkunnskap
der.

Høgskolen i Tromsø søkte KUF om god-
kjenning av dette grunnfaget i februar i år.
Først nå i september kommer svaret, som
konkluderer med at: «Departementet har
ikke tilstrekkelig grunnlag til å behandle
denne søknaden nå, men vil se nærmere
på saken...» Før svaret fra KUF kunne vi
lese heftige oppslag i avisa «Tromsø», un-
der overskrifter som: «Bibliotekar-
utdanningen like viktig som politi-
høgskole» og «Sjokkert hvis utdanningen
uteblir». Etter KUF-svaret var det overskrif-
ter som: «Departementet utsetter
bibliotekarutdanningen» og «Optimistiske
studenter».

Det er altså klart at regjeringas forslag til
statsbudsjett, som legges fram i begynnel-
sen av oktober, ikke vil inneholde et rødt
øre til det nye grunnfaget i bibliotek-
kunnskap på Høgskolen i Tromsø. Høgsko-
len og lokale politikere vil derfor forsøke
med lobby-virksomhet for å få inn en be-
vilgning, eller en tekst som forplikter KUF
til å finne penger, til oppstart neste som-
mer. Om de vil lykkes i dette, vet vi først

Utdanningen i Tromsø -
hva skjer?

når Stortinget vedtar statsbudsjettet etter
salderingsdebatten oppunder jul.

Det er klart at Høgskolen i Tromsø ikke
har økonomi til å starte grunnfaget uten
tilførsel av friske penger fra staten. Der-
som lobby-arbeidet ikke lykkes, spilles bal-
len tilbake til Universitetet i Tromsø. For
universitetet har vedtatt at de tar ansvaret
for dette grunnfaget i bibliotekkunnskap,
hvis høgskolen må melde pass. Denne ga-
rantien ga de sine studenter i
dokumentasjonsvitenskap da de begynte i
januar i år, slik at de kunne føle seg trygge
på at studieprogresjonen kunne holdes.

Om denne situasjonen oppstår, er det ikke
klart om universitetet velger å lage et helt
grunnfag på 20 vekttall eller et semester-
emne på 10 vekttall. At profilen på faget
vil bli noe annerledes enn det høgskolen
har foreslått, er derimot ganske sikkert.
Formuleringer i høgskolens fagplan, som
at «Bibliotekets oppgave med å stimulere
og videreutvikle sentrale verdier i den lo-
kale og nasjonale kulturarv må derfor pre-
siseres», og at «Både folkebiblioteket og
skolen har som pedagogisk oppgave å være
kulturelt oppdragende...» vil neppe finnes
igjen hvis universitetet må ta faget. Høg-
skolens prioritering av «Barndommens his-
torie» i dette grunnfaget vil nok også uni-
versitetet tone ned.

Det er mange som stilltiende håper at høg-
skolen ikke lykkes i å etablere grunnfaget
sitt. De har større tro på det faglige innhol-
det når alle de «bibliotek-spesifikke» de-
lene av den nye cand.mag.bibliotekar-ut-
danningen i Tromsø legges til samme in-
stitusjon, nemlig universitetet. Det er ikke
utenkelig at dette er KUFs holdning også.
Uansett er det iallfall billigere for departe-
mentet at universitetet tar dette innenfor
sine økonomiske rammer, enn at høgsko-
len må få økte rammer for å sette i gang.

I januar 1997 skal universitet og høgskole
i Tromsø ha et møte for å konstatere hvil-
ken vei som fører videre. «Bibliotekaren»
vil følge denne saken videre, og melde fra
når det skjer nye ting i saken.
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bibliotekarer, informatører, bokhand-
lere, forlag og studenter innen fagene.
Flere opplysninger kan fås fra Høg-
skolen i Amsterdam v/Ruud Bruyns,
Pb. 10895, NL-1001 EW Amsterdam.

Målloven inntar cyberspace

Målloven gjelder også for databaser
og Internett, fastslår Norsk språkråd
i et brev til departementer, direktora-
ter og andre statlige organer. De må
bruke både nynorsk og bokmål når
brev, dokumenter og andre tekster for-
midles via datasystemer. «Databaserte
standardbrev og databaserte løyve og
formular til private rettssubjekt må
såleis liggje føre på begge målformer,
og breva og formulara må kunne
sendast mottakarane etter den mål-
forma dei har krav på», skriver Språk-
rådet. Nettadressen er:  http://
www.dokpro .u io .no/sprakrad/
sprakrad.html

Nynorsk for nettsurfere

De som liker å bruke fritiden på å la
seg fange i det elektroniske verdens-
nettet (WWW), har nå fått flere til-
bud på nynorsk.  I litt over et halvt år
har Dag og tid hatt en prøveside på
Internett. I disse dager går den inn i
fastere former på «Kulturkanalen»,
en elektronisk ukeavis. Her finnes
Agora, Dag og tid, Morgenbladet og
Samtiden. Planen er at flere aviser og
tidsskrifter skal slippe til med kultur-
stoff.  Adressen til Dag og tids side
er:  http://www.sn.no/kulturkanalen/
dt

Norsk målungdom har også iført seg
edderkoppham og krøpet ut på net-
tet. Deres adresse er:  http://
www.idg.no/~nmu/index.htm
God tur!

Jeg har tatt med meg to av "gründerne" bak
den nye bibliotekarutdanningen i Tromsø,
hovedbibliotekar Ingeborg Motzfeldt og
fylkesbiblioteksjef Ellen Østgaard, til
dokumentasjonsvitenskap grunnfag i
Tromsø. Det er over et halvår siden studiet
startet. Det er på tide å ta pulsen på dette.

Sammen med oss er 14 studenter og Niels
Windfeld Lund, faglig ansvarlig for studiet.
Niels mente at den beste måten å få et inn-
trykk av studiet på, var å la studentene pre-
sentere prosjektene de skal i gang med i
høst. Men før studentene får ordet, vil jeg
ha Niels til å forklare meg hvilken rolle
prosjektarbeidet spiller i Tromsø-studiet:

- Prosjektene gjøres av den enkelte student,
eller av 2-3 studenter sammen. Prosjekt-
rapportene leveres innen 22.november. Så
er det muntlig prøve i prosjekt og pensum.

- Hva skiller disse prosjektene fra student-
arbeider ved andre bibliotekarutdanninger?

- Når man f.eks. lager en bibliografi i dette
faget, så er det ikke det samme som når
man lager en bibliografi i
kunnskapsorganisasjon på en annen
bibliotekarutdanning. Her er det snakk om
å ta utgangspunkt i en bibliografi og få
andre aspekter ved dokumentasjonsviten-
skap belyst ved dette konkrete problem.

Prosjektene serveres...
Vi lar den generelle omtalen av prosjekt
vike plassen for de konkrete. Studentene
får ordet, og først ute er Jorunn Schotting
og Trine Mellem. De skal se på hvorfor al-
dersgruppen 12-16 år ofte faller fra som
brukere av biblioteket.

- Vi tror det er viktig å beholde dem som
brukere, for da vil de fortsette å bruke bi-
blioteket som voksne, sier Jorunn.

- Vi skal gjøre en undersøkelse blant 6.-
9.klassingene på Grønnåsen og Mortensnes
skoler i Tromsø, for å finne ut i hvilken
grad de bruker biblioteket, og hva de sav-
ner, fortsetter Trine Mellem. De skal vi-
dere sette opp en utstilling som viser bred-
den av hva bibliotek kan tilby. Så skal elev-
ene spørres ut etterpå også.

Etterhvert som nye prosjekt presenteres,
forstår vi at flere nummer av Bibliotekaren
må tas i bruk for å yte det nye studiet i
Tromsø rettferdighet. Her er ambisiøse stu-
denter med spennende prosjekt. I denne
omgang nevner vi bare at mange av pro-
sjektene gjelder bibliografier og
multimediadatabaser, og at ihvertfall 4 av
studentene har interesser mer i retning av
museer enn i retning bibliotek. Men det får
vi komme tilbake til i neste nummer.

Studenter og lærer på dok.vit. i Tromsø. Bak f.v.: Guro Berild, Lena Jensen,
Susanne Baumgärtel, Niels Windfeld Lund, Rita Kramvig, Jorunn Sleipnes, Trine
Mellem, Jorunn Schotting,  Hanne Ødegård, Tonje M. Orum, Unn Yilmaz. Foran
f.v.: Kirsten Båsmo, Trond Søbstad, Knut Toften, Per Næss. (Foto: ebe)

���
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Dette svarer Guro Berild på hvorfor hun
startet på dokumentasjonsvitenskap i
Tromsø. Som leder for studentorganisasjo-
nen på dette ferske studiet, er hun en per-
son bibliotekarer i Norge bør bli kjent med.

Vi møtte henne på universitetsområdet i
Breivika. Dokumentasjonsvitenskap er en
del av Institutt for språk og litteratur (ISL)
på Universitetet i Tromsø. Studentene har
eget undervisningsrom og egen datalab,
men menger seg ellers med andre studen-
ter f.eks. i kantina og biblioteket.

- Du er leder av noe dere kaller «Bud-
bringerne». Hva er det?

- Det er en interesseforening for
dokumentasjonsvitenskap. Foreningen ble
startet opp av fem studenter i mars i år. Vi
fikk økonomisk støtte fra studentstyret. Vår
oppgave er å fremme medlemmenes vel-
ferd og sosiale miljø, samt å profilere selve
faget.

- Hva slags aktiviteter har dere?

- Vi arrangerer fester, sammenkomster og
populærvitenskapelige forelesninger. Vi ser
det som en utfordring å engasjere de nye
grunnfagsstudentene på dokumentasjonsvi-
tenskap. Vi vil skape samhold mellom kul-
lene, for eksempel gjennom en fadder-
ordning.

- Hvor mange medlemmer har dere?

- For øyeblikket ligger medlemstallet på

rundt 30. Vi har både stu-
denter, forelesere og andre
interesserte.

- Hvordan er miljøet blant
studentene?

- Veldig godt. Vi er en
sammenspleiset gjeng på
rundt tjue personer. Noe av
årsaken til det gode miljøet
er nok nettopp det lave an-
tallet. Vi får en slags
klassefølelse. Den
problemorienterte og
prosjektbaserte læringa fø-
rer til mye samarbeid mel-
lom studentene. Det opp-
leves som positivt for det
sosiale miljøet.

- Hvilke forventninger
møtte dere dette nye faget
med?

- Jeg tror de fleste som be-
gynte på dokumentasjons-
vitenskap ikke var hundre
prosent klar over hva dette
nyoppstartede faget egent-
lig var. Dermed var det
heller ikke klart hvilke for-
ventninger vi skulle stille.
Forventningene våre var jo
også ulike på grunn av for-
utsetninger, interesser og
videre studieplaner.

- Er dere fornøyd så langt?

Guro og budbringerne
fra Tromsø
- Jeg har jobbet i fem år som vikar på biblioteket i Bodø, ved siden av skolen. Så kom jeg inn
på bibliotekarutdanningen i Oslo høsten 1995. Etter flere anbefalinger fra bibliotekarer valgte
jeg likevel å vente til januar 1996 for å se hva som skjedde i Tromsø. Og jeg angrer ikke på
valget mitt!

- Den problemorienterte og prosjektbaserte læringa
fører til mye samarbeid mellom studentene. Det opp-
leves som positivt for det sosiale miljøet, sier lederen
for Tromsø-studentene Guro Berild. (Foto: ebe)
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- På vegne av flere studenter vil jeg si at
faget er både interessant og spennende. Det
er allsidig, blant annet med gjesteforelesere
fra vidt forskjellige fag og organisasjoner.
De trekkes inn som en naturlig del av stu-
diet.

- Den eneste faste foreleseren på studiet er
Niels Windfeld Lund. Han har utformet
faget fram til nå. Snart blir han ansatt som
professor i dokumentasjonsvitenskap. Er
han rett mann på rett plass?

- Selvfølgelig er vi fornøyd med at Niels
Windfeld Lund ser ut til å bli ansatt som
professor her. Han er en dyktig person og
har drevet faget framover.

- Hvilke deler av studiet er mest interes-
sante?

- Det er avhengig av hvem du spør. Her
kommer forutsetninger og fremtidsplaner
inn. Personlig syns jeg prosjektarbeidene
har vært lærerike og interessante. De har
drevet faget mye framover. Data-
opplæringen har vært nyttig, spesielt
databaseprosjektet. Det samme har den ju-
ridiske delen vært.

- Hvordan er forholdet mellom de av stu-
dentene som er orientert mot jobb i biblio-
tek og de som er orientert mot museum el-
ler arkiv?

- Det finnes skiller mellom de som sikter
mot bibliotek og de som tenker å gå andre
veier med faget. Men dette hindrer ikke
smarbeid og diskusjoner mellom oss. Fa-
get tar jo sikte på arbeid innen arkiv, bi-
bliotek og museum, og dette er alle innfor-
stått med.

- Hvordan ser dere på situasjonen for det
kommende grunnfaget i bibliotek-
kunnskap?

- Det viktigste for oss er at vi får et fullver-
dig og godt tilbud, uansett om dette blir på
høgskolen eller på universitetet.

- Har dere kontakt med bibliotekarene i
Tromsø?

- Det er ikke opprettet noen spesiell kon-
takt. Men to prosjektgrupper har imidler-

tid oppnådd god
kontakt med bi-
bliotekarer her i
forbindelse med
deres eksamens-
oppgave nå i
høst.

- Og bibliotekar-
studentene ved
Høgskolen i
Oslo, har dere
kontakt med
dem?

- Nei, vi har nok
ikke det. Dette
tar Budbringerne
som en utfor-
dring. Vi vil
prøve å starte en
dialog dette høst-
semesteret.

- Du sa til å be-
gynne med at du
vurderte å be-
gynne på
bibliotekarstudiet
i Oslo. Var det
flere av dine
m e d s t u d e n t e r
som hadde tenkt
på det?

- Ja, så vidt jeg
vet vurderte flere
av studentene ut-
danningen i Oslo
før studiet i
Tromsø kom i
gang.

Vi avslutter vår
samtale med
Guro Berild, og tenker tilfreds at hun har
bekreftet noen forhåpninger vi hadde før
samtalen: Studiet i Tromsø virker både pe-
dagogisk og faglig annerledes enn det i
Oslo. Det virker også som det har kommet
godt i gang og er spennende. At studiet vil
styrke bibliotekene i Nord-Norge virker
også trolig.

Men at dok.vit.studentene i Tromsø etter
nærmere tre kvart år ennå ikke har hatt

kontakt med bibliotekstudentene i Oslo, det
er overraskende. Men da er det desto flot-
tere at Guro tar nettopp dette som en utfor-
dring i løpet av høstsemesteret.

���

- Det finnes skiller mellom de som sikter mot bibliotek
og de som tenker å gå andre veier med faget. Men dette
hindrer ikke smarbeid og diskusjoner mellom oss. Fa-
get tar jo sikte på arbeid innen arkiv, bibliotek og mu-
seum, og dette er alle innforstått med, sier Guro Berild.
(Foto: ebe)



SIDE  14 BIBLIOTEKAREN   8/96

Kommer det et grunnfag i
bibliotekkunnskap på
Høgskolen i Tromsø?
- Hvis vi setter oss ned og ikke gjør noen ting nå, så blir det ikke noe bibliotekkunnskap
grunnfag her på Høgskolen i Tromsø. Det er klart. Men vi vil prøve å jobbe politisk for dette.
Vi vet ikke om vi kan oppnå noe allerede i behandlingen av statsbudsjettet nå i høst. Det
hadde jo selvfølgelig vært det gunstigste at bevilgningen kom nå. Men det kan også være
aktuelt å få inn en merknad fra stortingskomiteen om at dette må komme i gang til høsten
1997. Da kan vi arbeide videre ut fra det. Og studentene får det helhetlige studieforløpet som
vi har ønsket.

Det er rektor ved Høgskolen i Tromsø,
Lisbeth H. Ytreberg, som sier dette i sam-
tale med Bibliotekaren. Vi møtte henne, og
studiesjef Øystein Aspaas, for en prat om
skjebnen til grunnfaget de har planlagt.

For i begynnelsen av september mottok
høgskolen svar fra Kirke- utdannings- og

forskningsdepartementet på søknaden om
etablering av bibliotekkunnskap grunnfag.
KUF ber i svaret om at høgskolen oversen-
der saken til Det nasjonale fakultetsmøte
for historisk-filosofiske fag til uttalelse, og
at de utarbeider en finansieringsplan.

Det siste er det uklart hva KUF mener med,

siden Høgskolen i Tromsø har søkt om å få
grunnfaget opprettet med tilskudd fra KUF,
utenfor den ordinære rammen. Men depar-
tementet lover i alle fall å se nærmere på
saken når disse kravene er oppfylt.

Avslag?

- Du tolker ikke det som et avslag?

- I første omgang er det jo det. Men de hen-
ger det jo på en del forutsetninger som de
mener vi ikke har oppfylt. Oversending til
fakultetsmøtet for historisk-filosofiske fag
er jo greitt. Når det gjelder finansierings-
planen, så er det mulig at vi må oppfatte
brevet  som en oppfordring til å prøve å ta
en del av grunnfaget i bibliotekkunnskap
innenfor den økonomiske rammen vi får
tildelt.

- Er det aktuelt?

- Nei, det er det ikke. Det er veldig lite vi
kan gjøre innenfor vår ramme.

- Dere søkte departementet i februar. Sy-
nes dere svaret kommer seint?

- Når svaret går ut på at det er visse betin-
gelser de ber oss oppfylle før de kan
realitetsbehandle søknaden, så synes vi at
vi kunne fått greie på dette før.

Vi har møtt rektor Lisbeth H. Ytreberg og studiesjef Øystein Aspaas ved Høg-
skolen i Tromsø for en prat om skjebnen til grunnfaget i bibliotekkunskap som
det er søkt KUF om å opprette der. I begynnelsen av september mottok høgsko-
len svar, som kan innebære en utsettelse av planene. (Foto: ebe)
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Midlertidig utsettelse

- Hva gjør dere nå?

- Vi jobber videre nå, som om dette
er en midlertidig utsettelse, sier
Øystein Aspaas. - For formelt av-
slag er det jo ikke. Det vi ser det
som et avslag på, det er at grunn-
faget ikke vil bli omtalt i regje-
ringens forslag til statsbudsjett. Vi
antar at det er forklaringen på at
de nå vil utsette det. De gir oss et
signal om at vi ikke vil finne noe
om dette i statsbudsjettet.

- Og da blir det hele utsatt ett år?

- Hvis det er riktig som vi antar,
at dette ikke står omtalt i årets for-
slag til statsbudsjett, hverken i ord
eller tall, så er det selvfølgelig
vanskelig for Stortinget å gå rett
på og bevilge noe. Men vi har jo
erfaring for at det kan være viktig
å få noen kommentarer fra komi-
teen. Og at komiteen kan reise
dette som et ønske i sine kommentarer til
statsbudsjettet. Uten at det legges penger
på bordet i denne omgang.

Revidert nasjonalbudsjett

- Komiteen kan påpeke at dette må tas opp
igjen i forbindelse med revidert nasjonal-
budsjett, supplerer Lisbeth H. Ytreberg. -
Komiteen kan begrunne dette med behovet
for å starte opp til sommeren.

- Hvilket forhold har dere til Universitetet
i Tromsø i denne saken?

- Vi har nettopp hatt møte med universite-
tet om dette her. De er i sak veldig enige
med oss, og vil gjerne at vi skal få dette
grunnfaget. I vår henvendelse til komiteen
kommer vi til å legge vekt på at vi har et
samarbeid med universitetet, at det er i de-
res og vår interesse at bibliotekkunnskap
følger umiddelbart etter dokumentasjonsvi-
tenskap. For dette er ledd i en helhetlig ut-
danning.

Studieplanen

- Den studieplanen for bibliotekkunnskap
grunnfag som dere har laget, er vel mest
relevant for de som ønsker å jobbe i folke-

og skolebibliotek. Den er vel mindre inn-
retta på høgskolebibliotek for eksempel. Er
dette en profil dere vil holde fast ved?

- Vi gjorde vel et valg da vi satte ned utval-
get som utredet studieplanen. Vi knyttet til
oss folk fra folkebiblioteksektoren,. Vi har
jo også brukt som et viktig salgsargument
at det mangler bibliotekarer i de kommu-
nale bibliotekene. Og også i tidligere run-
der har bibliotekansatte i kommunesektoren
vært veldig aktive.

Ikke endelig

- Men nå har vi ikke lagt denne studiepla-
nen for all framtid. Jeg håper ikke at noen
studieplan er endelig. Vi har foreløpig lagt
et løp for et grunnfag. Det kan godt hende
at det blir naturlig for oss å bygge på en
mellomfagsenhet i bibliotekkunnskap.

- Med en andre vinklinger?

- I den sammenheng kan det være aktuelt å
ta mer hensyn til fagbibliotekenes interes-
ser. Innenfor cand.mag.graden er det nok
med ett mellomfag. Jeg vil mene at en kon-
struksjon med et mellomfag i bibliotek-
kunnskap, grunnfag i dokumentasjonsvi-
tenskap og et tredje valgfritt grunnfag også

kan være en god kombinasjon. Men vi har
på en måte gjort minimumsløsningen nå.
Grunnfag må vi ha, og seinere kan vi få
mellomfag.

Løsrevne grunnfag

- Dere føler ikke nå at det er naturlig at
Universitetet i Tromsø overtar dette faget?

- Vi har forståelsen av at universitetet ikke
er spesielt interessert i løsrevne grunnfag.
De er interessert i dokumentasjonsvitenska-
pen, for der ser de en mulighet til å få en
søyle oppover, både mellomfag og hoved-
fag. Men hvis de også skal ha bibliotek-
kunnskap, står det i fare for å bli en blind-
tarm. Det er ikke noe de kan følge opp
forskningsmessig, og det er først og fremst
det de er interessert i. Det passer i grunnen
universitetet godt at bibliotekkunnskap skal
kunne tas her. Vi legger ikke slike bindin-
ger på fag, at vi må følge dem opp med
hovedfag og forskning.

- Så her er dere og universitetet samkjørte?

- Ja, vi har den beste samforståelse med
universitetet om dette.

���

- Når svaret går ut på at det er visse betingelser KUF ber oss oppfylle før de kan realitets-
behandle søknaden, så synes vi at vi kunne fått greie på dette før, sier rektor Lisbeth H.
Ytreberg ved Høgskolen i Tromsø. (Foto: ebe)
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To barnebibliotekarer om
Tromsø-studiet
På Tromsø bibliotek finner vi barnebibliotekarene Anna Karin Døhlen og Liv Beathe Bråthen.
Studentene på dokumentasjonsvitenskap befinner seg ikke mange kilometrene unna. Om
noen år dukker disse studentene kanskje opp som kollegaer til Anna Karin og Liv Beathe.
Hva vet de om det nye studiet i Breivika? Hva syns de?

- Vi har hatt besøk av noen av studentene
fra dokumentasjonsvitenskap, forteller Liv
Beathe. De kom hit til Tromsø bibliotek og
snakket om et prosjekt de skal i gang med,
om hvorfor ungdom i begynnelsen av ten-
årene faller fra som bibliotekbrukere. Det
hørtes ut som et interessant prosjekt.

- Og det kan komme noe matnyttig ut av
det, supplerer Anna Karin. For den
ungdomsgruppa faller utenfor mye her i
Tromsø.

- Den gruppa kommer ikke her på barne-
avdelinga, kanskje?

- Det er faktisk mange som liker å sitte her.
Det eneste stedet de kan sitte i biblioteket
her, er i den kroken der bak trappa. Men
hvis de skal ha stoff til skoleoppgaver, må
de gå på voksenavdelinga for å se. Og skal
de ha gode bøker å lese, så er de kanskje
her og kanskje på voksenavdelinga. De fal-
ler i grunnen litt mellom begge stedene.

- Og da er det fint at noen studenter inter-
esserer seg for problematikken?

- Ja, det er veldig bra.

- Er det noen konkrete planer for nytt lo-
kale her? Med ungdomsavdeling?

- De har en sak nå, fordi rådhustomta skal
bygges ut. Biblioteket er en av de tingene
som kanskje kan komme inn. Det konkur-
rerer med andre behov. Men det er veldig
mange som er positive til biblioteket. Og
det hadde vært den ideelle løsningen, å se

oss i sammen-
heng med kultur-
huset. Om det kan
bli egen ung-
domsavdeling i et
nybygg er for tid-
lig å si.

- Dere er utdanna
fra Dæleneng-
gata?

- Jeg gikk ut fra
SBIH i fjor. Jeg
har vært her ett år
nå, forteller Liv
Beathe.

- Og jeg er utdan-
net fra Borås i
Sverige, foteller
Anna Karin. Da
jeg begynte her
kom jeg direkte
fra Borås.

- I Sverige er
b i b l i o t e k a r -
utdanningen an-
nerledes enn i
Norge.

- Ja, da jeg be-
gynte i Borås
måtte man ha to
års universitets-
studier bak seg for
å begynne på
bibliotekarstudiet.

Nå syns jeg det er bra at det dukker opp flere utdanningssteder.
Vi trenger ulike innfallsvinkler til bibliotekaryrket, sier Anna
Karin Døhlen (nederst). Liv Beathe Bråthen (øverst) er også
positiv til den nye utdanningen i Tromsø.  (Foto: ebe)
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landsdelen. Derfor er vi glade for at denne
nye utdanningen er lagt her til Tromsø.

- Og de med utdanning fra Tromsø vil kon-
kurrere på lik linje med de som er utdan-
net i Oslo, eller Borås for den saks skyld?

- Ja, det vil vi tro.

- Også om søkerne f.eks. bare har
dokumentasjonsvitenskap i cand.mag.-gra-
den sin og ikke bibliotekkunnskap grunn-
fag?

- Det tror jeg ikke er noen fare, sier Anna
Karin.

- Men om de har omvendt, bare bibliotek-
kunnskap grunnfag i cand.mag.graden sin,
og ikke dokumentasjonsvitenskap?

- Det spørs jo hvilken type stilling de søker
på, sier Liv Beathe. Er det for eksempel en
stilling her på barneavdelinga, der barne-
litteratur og formidling til barn spiller en
stor rolle, trenger du kanskje ikke nødven-
digvis dokumentasjonsvitenskap grunnfag.

- Jeg har også cand.mag.-grad med andre
fag som ikke er bibliotekrelevant, skyter

Nå er det noe forandret, man kan begynne
direkte på bibliotekarstudiet.

- Og dere har erfaring med flere
utdanningssteder for bibliotekarer i Sve-
rige?

- Ja. Og nå synes jeg det er bra at det duk-
ker opp flere steder i Norge også. Vi tren-
ger ulike innfallsvinkler til bibliotekaryrket.

- Kjenner dere studieplanene for studiene
her i Tromsø?

- Jeg har sett studieplanen for
dokumentasjonsvitenskap. Der er det jo
ikke så mye om litteraturformidling. Det
er mulig at det kommer etter hvert, med
grunnfaget i bibliotekkunnskap på høgsko-
len. Dokumentasjonsvitenskapen ser ut til
å inneholde en del tvungen fordypning i
det faget. Mindre av det morsomme...

- Behovet for bibliotekarer er stort her i
Nord-Norge?

- Å ja. Her blir vi glade når det er fag-
utdannede søkere på utlyste bibliotekar-
stillinger. Det gjelder både i Tromsø kom-
mune og rundt i de andre kommunene i

Anna Karin inn. - Og det syns jeg er posi-
tivt. Men det må jo være noe katalogise-
ring og slikt i utdanningen.

- Jeg merker at vi står foran veiskiller i bi-
bliotekene i det hele tatt, forstetter hun. -
Det er mye som blir tatt opp og endrer form.
Både i utdanning og yrke. Det gamle bi-
bliotekar-pirke-arbeidet som tidligere var
det viktigste, det er jo ikke det vi sitter med
lengre. Dette er spennende, sier Anna Ka-
rin, og Liv Beathe nikker samtykkende. To
barnebibliotekarer med en åpen og offen-
siv holdning både til egen jobb og til de
kommende kollegaene som utdannes i
byen.

Hvilke krav til fagkombinasjoner vi bør
stille til de nye cand.mag.erne fra Tromsø,
for at de skal regnes som fagutdannede bi-
bliotekarer når de søker jobber, må denne
intervjuer innrømme at han tenkte en del
på etter samtalen med Anna Karin og Liv
Beathe. Kanskje noen av leserne ønsker å
ta opp den tråden med et debatt-innlegg?

���

Bibliotekarforbundet er nå oppe med egne
sider på World Wide Web. Adressen er
http://www.bibsent.no/bf/ og Hanne Fos-
heim er ansvarlig for ajourføring av sidene.

Denne nye tjenesten fra BF er fysisk lagt
på tjener-maskinen til Biblioteksentralen.
Foreløpig er det lagt inn en del grunnleg-
gende informasjon om Bibliotekar-
forbundet, om sekretariatet, forbundsstyret,
tidskriftet "Bibliotekaren", lokallagene og
noe om lønn og lønnsutvikling.

Her er det mulig å slå opp for å finne
adresse, telefonnummer, fax-nummer eller
e-postadresse til de ulike instansene i for-
bundet. Du kan sende elektronisk post til
forbundet direkte fra hjemmesiden.

Under lønn og lønnsutvikling finner du
oversikt over stillingskodene som er relvant
for bibliotekarer, både på statlig og privat
sektor. Du finner hvilke lønnsrammer disse
er plassert på. Og disse lønnsrammene er
satt opp oversiktlig i tabellform.

Under "Bibliotekaren" vil det etterhvert bli
satt opp en del av artiklene som har stått i
tidsskriftet, i fulltekst.

Etterhvert som sidene blir utvidet med ny
informasjon, vil vi melde fra om det også
her i Bibliotekaren.

Bibliotekarforbundet med
egne web-sider på Internett
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Vi har snakket med Charlotte Jakset, leder
av BFs studentlag på bibliotekarstudiet ved
Høgskolen i Oslo, og Gro Haugastuen som
er styremedlem. De er begge tredje-
klassinger, det vil si at de er det siste kullet
som har begynt studiet i Dælenenggata.

Men nå er det ikke det store skiftet fra
Dælenenggata til Bislet jeg vil vite noe om,
men et annet stort skifte i bibliotekar-
utdanninga i Norge: Tilbudet i Tromsø. Hva
vet bibliotekarstudentene i Oslo om det som
skjer i Tromsø? Vi var nysjerrige, og tok
en prat med Charlotte og Gro

- Kjenner dere til studietilbudet i Tromsø?

- Vi har hørt om det, ja. Men vi vet lite,
sier Charlotte.

- Har dere hatt kontakt med Tromsø-stu-
dentene på noe vis?

- Overhodet ikke.

- Har studietilbudet i Tromsø blitt omtalt
f.eks. i undervisningen dere har?

- Det har vært nevnt. Det som var et poeng
da, var at vi ikke hadde grunn til å se på de
som ble utdannet fra Tromsø som konkur-
renter. Selv om det er kommet et
utdanningssted til, er det behov for alle.

- Hva vet dere om innholdet i Tromsø-stu-
diet?

- Egentlig ikke så mye. Men vi har forstått
at de har større valgfrihet der enn hos oss.

- Høres det positivt ut?

- Det spørs hva som er valgfritt, da. Og om
de har valgt både dokumentasjonsvitenskap
og bibliotekfag, sier Charlotte.

- Hvis de ikke får med de grunnleggende
kunnskapene for bibliotekarer, er det ikke
positivt med valgfrihet, presiserer Gro.

- Men når det
grunnleggende
er på plass, da er
det nok positivt
med valgfrihet.

- Hva med pro-
sjektarbeid som
læremetode?

- Vi har såvidt
begynt med pro-
sjektarbeid her i
Oslo. Men det
virker som de
har mer av det i
Tromsø. Vi
burde kanskje
komme mer på
banen når det gjelder prosjekter og
problembasert læring her i Oslo også.

- Dere sitter i ledelsen for BFs lokallag her
på Høgskolen i Oslo. Har dere kommet i
gang for høstsemesteret?

- Nå i høst har vi hatt en stand på høgsko-
len over tre dager. Dette var en anledning
til å informere om Bibliotekarforbundet og
verve medlemmer. Ellers er semesteret bare
såvidt kommet i gang, og vi vurderer hvilke
aktiviteter og medlemsmøter som kan være
aktuelle utover høsten, sier Charlotte.

- Er det lett å verve medlemmer til BF blant
bibliotekarstudentene?

- 3.klassingene er interessert. Vi skal snart
ut i jobb og ser poenget med fag-
organisering. For 1.klassingene er dette
mere fjernt. De går jo på et grunnfag, og
en del vet ikke om de skal fortsette på
bibliotekarstudiet. Så blant dem er det van-
skeligere å verve.

- Hvilket inntrykk har dere av BF, sett fra
deres ståsted?

- Vi har et positivt inntrykk. BF er raskt på

banen. Vi er imponert over arbeidet som
blir gjort i forbindelse med lønnsoppgjø-
ret. BF var raske med å sende ut informa-
sjon. Og så har forbundet støtta studentla-
get økonomisk. BF har også gitt reisestøtte
til den nordiske bibliotekarstudent-
konferansen, sier Charlotte.

- Og så må du få med at vi syns det er svært
positivt med en student-kontingent på kr.
100,-. Den moderate kontingent-satsen gjør
det lettere å verve til BF blant bibliotekar-
studentene på Bislet, legger Gro til.

Vi snakker videre om hvordan det kan opp-
rettes kontakt mellom studentene i Tromsø
og på Bislet. Skal BF invitere en av dem
fra Tromsø ned til et medlemsmøte? Eller
er det andre måter? Burde Bislet-studen-
tene engasjere seg i hvordan utdanningen i
Tromsø blir? Charlotte Jakset og Gro
Haugastuen tar BF-arbeidet på alvor. «Bi-
bliotekaren» skal følge opp med stoff om
student-aktiviteten i kommende numre.

Oslo-studentene om Tromsø-
studentene:

���

Selv om det er kommet et utdanningssted til, er det behov for
alle, sier Charlotte Jakset (t.h.), leder av BFs studentlag i Oslo.
Styremedlem Gro Haugastuen (t.v.). (Foto: ebe)
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Mot avklaring i forholdet mellom
BF og FBF?

FagbibliotekarforeningenTollbugt. 35
0157 Oslo

Oslo, 5. september 1996Avtalen mellom Forskerforbundet/Fagbibliotekarforeningen og BibliotekarforbundetVi viser til avtalen inngått 12.9.1994 mellom Forskerforbundet/Fagbibliotekarforeningen (FF/

FBF) og Bibliotekarforbundet (BF), og møtene som er holdt for å komme fram til en felles

praktisering av avtalen. BF opplever situasjonen som vanskelig da det ser ut til at de to organi-

sasjonene tolker avtalen ulikt, noe som kan medføre at BF nå må ekskludere medlemmer.BF mener at de som var med i «Prosjekt Bibliotekarforbund» skal kunne beholde sitt medlem-

skap, uansett arbeidssted. På samme måte skal FBFs kommunale medlemmer få være i FBF

dersom de ønsker det. Nye medlemmer og medlemmer som skifter arbeidsplass skal gjøres

oppmerksom på avtalen og få vite konsekvensene ved å velge en annen forening enn den

avtalen tilsier. Dersom de allikevel ønsker å være medlem, skal de få anledning til det. Dette vil

også være i samsvar med BFs vedtekter som kun krever at medlemmene skal ha godkjent

bibliotekarutdanning, og ikke har noen begrensinger i type arbeidsplass slik som FBF.Etter det BF forstår mener FF/FBF at avtalen skal forstås absolutt, unntak blir bare godtatt i

helt spesielle tilfeller, f.eks. for de som innehar styreverv.
BF står nå overfor den situasjonen at vi i følge FF/FBFs tolkning av avtalen må ekskludere

medlemmer.

BF hadde ikke forventet at vi kunne havne i den situasjonen som nå har oppstått. BF har sitt

opphav i en strategi for å samle «BibliotekNorge» til ett rike (jfr. arbeidet med å slå sammen de

statlige bibliotekorganene Riksbibliotektjenesten og Statens Bibliotektilsyn). BF erkjenner at

den inngåtte avtalen hindrer oss i å rekruttere medlemmer fra forsknings- og utdannings-

institusjoner, men mener det skal være organisasjonsfrihet i Norge og er ikke villige til å nekte

noen medlemskap i den organisasjonen de ønsker.
BF er villig til å godkjenne enhver som ønsker å organisere seg i FBF, og mener FBF bør

akseptere den motsatte situasjonen. Vi opplever det som uverdig å «hestehandle» slik om med-

lemmer. Det dreier seg tross alt om et lite antall personer, pr. i dag er det ca 20 medlemmer i

hver forening diskusjonen dreier seg om.
Som en løsning på den oppståtte situasjonen inviterer vi FF/FBF til drøftinger om en ordning

med dobbeltmedlemskap for de aktuelle medlemmene. Vi ser av FFs organisasjonsdebatt at

slike ordninger fungerer godt i forhold til andre profesjonsforbund.  Dette mener vi vil ivareta

bibliotekarenes interesser lokalt, samtidig som de som ønsker det kan få sin bibliotekfaglige

identitet i BF.

Med hilsen
Bibliotekarforbundet

Randi Rønningen
Forbundsleder

Kopi: Norsk Forskerforbund

På sitt augustmøte drøftet BFs for-
bundsstyre situasjonen i forholdet
mellom Fagbibliotekarforeningen
(FBF)/Forskerforbundet og BF.
Samarbeidsutvalget mellom de to
organisasjonene greier ikke å
komme til avklaring eller enig-
het om medlemsforholdene for
bibliotekarer i AF.  Forbundssty-
ret diskuterte hvordan organisa-
sjonene best kunne komme ut av
denne stillstanden, og utnytte
det store potensialet til samling
av alle bibliotekarer i AF.

Tilsammen er det nå ca.1.300
fagutdannede bibliotekarer i
AF. Av dette er over 700 i
Bibliotekarforbundet og over
550 i FBF/Forskerforbundet.
Dersom den samlede styrken
bibliotekarene nå har i AF ble
utnyttet bedre, ville nok en
god del bibliotekarer som
fremdeles sitter på gjerdet
utenfor AF, finne det attrak-
tivt å melde seg inn. Dette
vil styrke det faglige arbei-
det, i tillegg til at hvert nytt
medlem gir lønns-
forhandlerne både i
Bibliotekarforbundet og
FBF/Forskerforbundet økt
gjennomslagskraft. Både
blant bibliotekarer i andre
hovedsammenslutninger
og blant uorganiserte bi-
bliotekarer er det en klar
avventende interesse for
å komme til AF.

Dette er en del av BFs
bakgrunn for å sende et
brev til FBF, der BF
klargjør hvor forbundet
står og hvilke veier som
kan føre ut av den nå-
værende stillstanden.
Brevet har følgende
ordlyd:
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På ettersommeren presenterte Statens bi-
bliotektilsyn en rapport med ovenstående
tittel. Den var et resultat av arbeidet som
«Utvalget for utredning av bibliotekbehovet
for utdanningssøkere i fjernstudier og de-
sentralisert utdanning» hadde gjort. Utval-
get ble opprettet av tilsynet i 1994, med
Tone Bringedal som leder.

18.-19. september ble utredningen drøftet
på en konferanse i Oslo, med 25 innledere
og 133 deltakere. Innfallsvinklene var
mange, men rosen til utvalgets arbeid satt
løst hos de fleste. Mange følte vel at vi nå
var kommet et viktig skritt videre mot en
løsning på dette noe innfløkte saksfeltet.

Utvalget har slått fast noen viktige pre-
misser for løsningene sine:
    - Fjernstudentene har krav på

samme kvalitet på bibliotek-
tjenestene som andre studenter.

    - Ansvaret for bibliotektjenester lig-
ger hos utdanningsinstitusjonen
fjernstudenten hører til.

    - De ulike bibliotekene må samar-
beide for å gi fjernstudentene
bibliotektjenester så nær deres bo-
sted som mulig.

Blant de forslagene de har til løsninger,
skal jeg nevne noen: Folkebibliotekene må
ha gode allmenne referansesamlinger,
som kan komme fjernstudenter til nytte
uansett hvilket fag de studerer. Nett-til-
knytning og informasjonstilgang den
veien er viktig i denne sammenhengen.
Folkebibliotekene tillegges videre en
møtestedfunksjon, i tillegg til at de skal
tilby leseplasser for fjernstudenter. Kom-
petent personale og romslige åpningsti-
der er også viktige faktorer for at folke-
bibliotek skal kunne gjøre sin del av denne
jobben.

Bibliotektjenester til det økende antallet «livslang lærings-studentene», de som i perioder er
nærstudenter og i andre perioder er fjernstudenter, bør være et hett diskusjonstema på tvers
av bibliotektyper og sektorer i åra framover. Her har vi bibliotekarer trolig en ny nisje i
argumentasjonsveggen vår, en nisje som har potensiale til å gi økte ressurser til bibliotekene.
Ligger det noe allerede i statsbudsjett-forslaget som slippes i begynnelsen av oktober?

Bibliotek for fjernundervisning

To sentrale aktører på konferansen om bibliotektjenetser til fjernstudenter. Tone
Bringedal (t.v.) har vært leder av utredningsutvalget. Anders Ericson har vært
utvalgsmedlem, og dessuten trakk han i trådene under konferansen. (Foto: ebe)

Videre foreslår utvalget at utdannings-
institusjonene utvikler et eget bibliotek-
tilbud spesielt tilrettelagt for fjernstudenter.
Dette kaller de studiebibliotek. Forholdet
mellom undervisningsinstitusjonens
bibliotektilbud og den enkelte fjernstudent,
er mye basert på bruk av informasjonstek-
nologi. Utvalget anbefaler også at folke-
bibliotek som får henvendelser fra fjern-
studenter, sender fjernlånsbestillinger di-
rekte til vedkommendes undervisnings-
institusjon.

Utvalgsleder Tone Bringedal foreslo et nytt
prosjekt da hun holdt sin innledning på
konferansen. Hun mente naturlig nok at det

ville være spennende å prøve ut utvalgets
forslag ved noen utdanningsinstitusjoner og
folkebibliotek. I konferanse-pausene var det
flere som mente at spesielt forslaget om de
såkalte studiebibliotek nok trengte en runde
innom virkelighetens verden. Ideen har
mye fornuftig ved seg, men det var van-
skelig å konkretisere den.

Helge Salvesen, også medlem av utvalget,
fulgte opp med en tankevekkende innled-
ning om hvordan den humboldtske
universitetstradisjonen, med dialog mellom
lærer og student som vei til erkjennelse, har
måttet vike plassen for en mer produksjons-
orientert tradisjon. Fjernstudenten kan ikke
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Tre innledere på konferansen: Fra venstre Jorunn Hageler, stortingsrepresentant og saks-
ordfører for biblioteksaker på løvebakken, Odd Einar Johansen, generalsekretær i Folke-
universitetet, og Lisbeth Tangen, fylkesbiblioteksjef i Sør-Trøndelag og biblioteksjef i
Trondheim. (Foto: ebe)

innpasses i den humboldtske
tradisjonen, sa han videre.
Salvesen mistenkte at de sen-
trale myndigheters satsing på
fjernundervisning var økono-
misk begrunnet, selv om de
høyverdige målene om demo-
krati og spredt bosetning var de
som ble sagt  høyt.

Et panel på seks personer
skulle på konferansen komme
med sine kommentarer til ut-
redningen. Student Hilde Kari
Maugesten la vekt på tilgjen-
gelighet og (litteratur)utvalg,
og gjorde dessuten oppmerk-
som på at også ordinære stu-
denter har mangler i foholdene
de tilbys. Stortingsrepresentant
Jorunn Hageler fikk fram at
hun skulle fremme
bevilgningsforslag på statsbud-
sjettet i høst. Som saksordfø-
rer for bibliotekspørsmål, er
Jorunn Hageler «vår kvinne»
på Tinget.

Fylkesbiblioteksjef Lisbeth Tangen i Sør-
Trøndelag viste til at hun gjennom mange
år hadde gått for slagordet «bibliotek på
tvers», dvs. at de samme brukerne forhol-
der seg til mange bibliotektyper. Hun hev-
det videre at rundt ¾ av folkebibliotekene i
Sør-Trøndelag med enkle midler kunne
være rustet til å fylle de oppgavene som
utvalget foreslo at de skulle ha. Og hun var
av den oppfatning at spørsmålet om
biblioteksjefen hadde eller hadde ikke
bibliotekarutdanning, ikke spilte noen stor
rolle for evnen til å fylle denne rollen.

(Det siste må kommenteres: Det får en litt
komisk undertone når Lisbeth Tangen be-
gjærlig griper fatt i argumentet om biblio-
tekenes betydning for å betjene alle de som
vil formalisere sin kompetanse gjennom
livslang læring, samtidig som hun baga-
telliserer den formelle utdanningens betyd-
ning for de som skal yte tjenester til disse
brukerne. - Men her håper jeg Lisbeth Tan-
gen griper pennen fatt, sender et innlegg
til «Bibliotekaren» og hjelper meg å forstå
hvordan dette henger sammen.)

Da overbibliotekar Jan Erik Røed ved Uni-
versitetsbiblioteket i Oslo fikk ordet, la han
vekt på at bibliotektjenestene må ytes der
fjernstudenten befinner seg. Og i den sam-

menhengen blir fjernstudenten egentlig en
nærstudent (et begrep som de fleste innle-
dere etterpå følte de måtte bruke for å vise
at de hadde fulgt med i timen).

Selv om Røed la vekt på at folkebibliotekene
må kjenne sin besøkelsestid når de store
summene kommer i denne reformen for
livslang læring, så la han vekt på at UB
måtte forholde seg til enkeltstudenter di-
rekte og ikke via folkebiblioteket. Folke-
bibliotekenes rolle som sosial ramme om-
kring læring, som arbeidsfellesskap og med
gode basis-referansetjenester la han stor
vekt på. Han avsluttet med å påpeke at på
dette området trengtes det at departemen-
tet satset på strukturelle tiltak som mon-
net.

Av andre konferanse-innledere og -debat-
tanter som vi merket oss, var Terje Takle
Johnsen som leder oppbyggingen av det
digitale bibliotek på Universitetet i Oslo,
distriktsbibliotekar Ruth Ørnholt som pre-
senterte et prosjekt for bibliotektjenester til
«ped.sem.»-studenter i Hordaland, hoved-
bibliotekar Sigbjørn Hernes som ga en
tilstandsrapport fra Høgskolen i Lilleham-
mers bibliotek der de fraskrev seg ansvaret
for fjernstudentene allerede i 1993 og nå
satset på økt selvbetjening, og biblioteksjef

i Sauda Anne-Grete Bjørlo som savnet ini-
tiativ fra Statens bibliotektilsyn og Kom-
munenes sentralforbund for å stå imot lo-
kale bibliotek-nedskjæringer og som også
savnet tilrettelagt etterutdanning for å gjøre
bibliotekarer i folkebibliotek tryggere og
bedre rustet til å bruke informasjons-
teknologien.

Av gode formuleringer, enten de var sitert
eller sugd av eget bryst, falt vi for
fylkesbiblioteksjef Svein Nilsens «Saken er
i alles hender», kommunaldirektør Dag
Østerns «Fremtiden står overfor oss som
en mur av muligheter», og Anne-Grete
Bjørlos forsnakkelse, da hun etterlyste en
håndspåleggelse fra Statens bibliotektilsyn
overfor kommunene.

���
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- Dere har nettopp kommet tilbake etter
flere dager i Kiel. Hva har dere vært på
nå?

- Det var den såkalte 13-gruppe-konferan-
sen (13-gruppa er en gruppe forbund i AF
som har felles avtaleforhold til Kommune-
nes sentralforbund, red.anm.). Hvert for-
bund i 13-gruppa deltar med tre personer.
Konferansen er en anledning til å disku-
tere ting som er særegent for oss i 13-
gruppa i AF. Det gjelder lønnspolitikk, og
det gjelder hvordan vi samarbeider oss

imellom i 13-gruppa. Vi er for eksempel
én enhet når vi deltar i AF-Ks råd (AF-K
er AFs seksjon for kommunsesektoren,
red.anm.). Og da må vi ha diskutert oss
fram til felles standpunkter i f.eks. lønns-
politikken.

- Hvordan var programmet på konferansen?

- Vi gikk gjennom disse 13-gruppe-kursene
som går nå. Noen er gjennomført, de fleste
står for tur. Et svært godt opplegg, som også
andre i AF har merket seg. Videre utveks-

let vi synspunkter på hvordan hvert forbund
skal gjennomføre de lokale forhandlingene.
Så var det drøfting av opplæringsavtalen,
dvs. det som skjer i regi av Kommunal
Opplæring (KO).

- Hva med mer langsiktige spørsmål?

- Joda, den lønnspolitiske offensiven, i AF
kalt LPO, ble diskutert. Det ble mye mer
spennende enn vi hadde trodd. Den lønns-
politiske strategien framfor 1997-oppgjø-
ret og videre framover, blir en utfordring.
Mange forbund har hatt bra oppgjør i år,
så det vil kreve motivering blant medlem-
mene rundt mulige aksjoner framover.

- Og her kommer det nye stillings-
regulativet inn?

- Ja. Vi må på mange måter tenke nytt i og
med dette nye stillingsregulativet. 1997-
oppgjøret blir det første der dette på for-
hånd ligger der som et utgangspunkt. Det
ga diskusjoner rundt videreføring av LPOs
nye perspektiver. Ellers var det gode dis-
kusjoner på videreutvikling av lokalt og
sentralt 13-gruppe-samarbeid.

- Tilbake til 13-gruppe-kursene som går nå.
Dere reiser rundt som forelesere på en del
av dem?

- Ja, og dette er gøy! Her er det AF-folk i
samme kommune som plutselig oppdager
hverandre. Framfor de lokale forhandlin-
gene er dette viktig. Informasjonsbehovet
er også stort, spesielt om det nye stillings-
regulativet. Folk setter pris på å få infor-
masjon i denne formen, framfor bare å få

Turbo-ledelsen i BF
Faglig sekretær Sølvi Kristiansen og leder Randi Rønningen i BF er såvidt innom BFs kontor
i Lakkegata en kveld i slutten av september, mellom et utall gjøremål. De foreleser på kurs,
følger opp forhandlinger, veileder i lokale spørsmål, deltar på møter innen AF, og svarer på
en rekke henvendelser fra medlemmene i Bibliotekarforbundet. I september måtte Randi og
Sølvi sette inn turboen for å henge med. Når vi intervjuer dem, er det i ettertid uklart hvem
som sa hva. Men så samkjørte som disse to frontfigurene for BF virker, spiller det nok heller
ingen stor rolle.

BF-leder Randi Rønningen (t.v.) og BFs faglige sekretær Sølvi Kristiansen er såvidt
innom forbundskontoret i Lakkegata etter fullført 13-gruppe-konferanse i Kiel. Så
bærer det landet rundt på 13-gruppe-kurs, der BF-medlemmene er godt represen-
tert. (Foto: ebe)
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skriftlig informasjon tilsendt. Dessuten er
13-gruppe-kursene, som er spredt rundt i
landet, en effektiv og rimeligere form for
grunnkurs enn om vi bare skulle gjort dette
separat i hvert forbund. Dette har blitt lagt
merke til i AF-forbund utenfor 13-gruppa,
og noen av disse har kjøpt seg plasser på
våre kurs.

- Og nå skal dere rundt og gjøre mer av
dette?

- Ja, Sølvi skal til Bodø og Tromsø sammen
med Forskerforbundet. Randi skal til Aren-
dal og Lillehammer med Norges Farma-
ceutiske Forening og Norsk Skoleleder-
forbund.

- Er BF-medlemmer godt representert på
disse kursene?

- Av totalt rundt 200 deltakere på disse 13-
gruppe-kursene i høst, er 35 deltakere fra
Bibliotekarforbundet. Det syns vi er bra. I
løpet av det siste året har BF hatt med over
100 medlemmer på forskjellige grunnkurs.
Den gode kursdeltakinga skyldes at det er
lett å få BF-medlemmer til å delta på kurs.
Ja, og så må du få med at vi, midt oppe i
dette, var medarrangør av et kurs for stat-
lig ansatte i regi av SALA (kontor-
fellesskapet i Lakkegata, red.anm.). På det
siste kurset hadde BF med 4 deltakere.

- Og så har Sølvi vært på topplederseminar?

- Ja, sammen med Siri Kolle fra BF-styret.
Her fikk vi presentert et nytt inntektspoli-
tisk dokument fra Truls Frogner i AFs
samfunnspolitiske avdeling. Dette er pro-
blemstillinger som viser at AF er opptatt
av mer enn lønn, blant annet skattepoli-
tikk.

- Et kurs i forhandlingsteknikk har vi hørt
om...?

- I Trøndelag, ja. Sølvi var med. Første
ukeskurs har vært tidligere, med 10 BF-
ere som deltakere. Nå var det andre sam-
ling, med 5 BF-medlemmer med. Dette har
dreidd seg om personalsaker og konflikt-
løsning på arbeidsplassen.

- Og så var det et generalsekretær-møte i
AF?

- Jada, nå har Sølvi fått griller i hodet, sier
Randi mildt sarkastisk. Bibliotekar- ���

BFs faglige sekretær Sølvi Kristiansen holder høyt tempo. I lø-
pet av de siste ukene har hun hatt kontakt med en rekke med-
lemmer og tillitsvalgte i BF, foruten ansatte og tillitsvalgte i
andre AF-forbund vi samarbeider med. På fritida holder hun
også lovlig høyt tempo - på to hjul. (Foto:ebe)

forbundet har jo ikke noen generalsekre-
tær, men som faglig sekretær har Sølvi li-
kevel fått innpass i dette fine selskapet.
Sølvi lar seg ikke vippe av pinnen, og for-
teller om innholdet i dette møtet:

- Her går det på å utveksle erfaringer og
problemer som de forskjellige AF-forbund-
enes sekretariater har. Vi tok for oss felles
innkjøpsordninger, oversikter over avtaler
med hotell og reiseselskap i forbindelse med
møte- og kurs-arrangement, med mere.
Men for meg var nok det viktigste med dette
møtet at jeg fikk en del kontakter. Det var
blant annet nyttig å snakke med generalse-
kretæren i Norges Juristforbund for første

gang. Jeg fikk mange tips om hvordan jeg
kan håndtere utfordringer i jobben min.

Er de redd for å bli oppfattet som at de
menger seg for mye med fiffen? Neppe. Her
har de kontakt med en rekke av BFs med-
lemmer og en rekke viktige personer i AF,
om hverandre i rask rekkefølge utover høs-
ten. Det er nyttig og viktig arbeid de utfø-
rer for BF. Og de har altså vært nødt til å
sette inn turboen for å henge med på alt
denne høsten.



SIDE  24 BIBLIOTEKAREN   8/96

Under: Redaktøren for radiograf-
enes blad "Hold Pusten", Per
Zaring, trives både med servering
og samtalepartnere. (Foto: ebe)

Bildet til høyre: Kontorsjef Børge
Rostvåg i Norsk Bioingeniør-
forbund ser med spenning fram til
at en billed-gave skal bli "avdu-
ket". (Foto: ebe)

Over: Kontorsjef i Norsk Radio-
grafforbund, Stanley Johannes-
sen, flankert av radiografenes for-
bundsleder Inger Johanne Sivert-
sen (t.v.) og vår egen faglige se-
kretær Sølvi Kristiansen. Disse
ser hverandre daglig, ettersom de
er i samme etasje i Lakkegata,
sammen med Norsk Skoleleder-
forbund. (Foto: ebe)

Tirsdag 27. august var det offisiell åpning av det nye kontorfellesskapet i Lakkegata 21. Her
er Bibliotekarforbundet sammen med Norsk Bioingeniørforbund, Norsk
Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund og Norsk Skolelederforbund. Selv om vi er
et lite forbund, og nye i AF-sammenheng, møter tillitsvalgte og vår ansatte Sølvi Kristiansen
bare hjelpsomme og hyggelige kollegaer i dette Samarbeidet i Lakkegata. Et synlig bevis på
den ånden som kommer med samarbeidet, var at BF-leder Randi Rønningen ledet det
seremonielle denne tirsdagen. Så var det litt fin mat og drikke, gaver fra gjester og
fotografering til sladrespaltene. Her følger noen inntrykk:

SALA - ånden som kommer
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Til åpningen av de nye lokalene i Lakkegata var det en rekke inviterte gjester.
Bibliotekarforbundet hadde selvsagt invitert våre kollegaer i Fagbibliotekarforeningen (FBF),
som var representert ved nestleder Torhild Larsen. Hun er avdelingsbibliotekar ved Norges
Landbrukshøgskoles bibliotek på Ås. Vi tok henne til side for en prat.

- I fjor lanserte AF sin lønnspolitiske of-
fensiv (LPO).  Hvordan opplever du at
denne offensiven står nå?

- Vi er i ferd med å gjennomføre et positivt
lønnsoppgjør i år. Det må vel regnes som
et konkret resultat av denne offensiven så
langt. Men den høye profilen på
utdanningsgruppenes situasjon som AF sto
for i fjor, har vi sett mindre til i år.

- FBF er medlem av Forskerforbundet, og
for dere er tariffoppgjøret i staten et hoved-
anliggende. Justeringsoppgjøret er ennå
ikke fullført i statssektoren. Har dere store
forventninger?

- Vi er optimister. Med bakgrunn i
justeringsoppgjøret i kommunesektoren må
vi være det. Så kommer jo de lokale for-
handlingene etterpå. Og potten som er satt
av til justeringer og lokale forhandlinger
er større enn den har vært på mange år.

- Hvilken profil har dere på justerings-
kravene?

- Vi har prioritert grunnstigen øverst. Det
vil si heving av stillingskode 1074 Biblio-
tekar.

- Hva med de lokale forhandlingene?

- Vi må kjenne resultatet av justerings-
forhandlingene før vi kan si noe nærmere
om det. Et viktig poeng i år er imidlertid at
de statlige høgskolene har fått rett til å føre
de lokale forhandlingene selv. I tidligere
oppgjør har departementet ført de lokale
forhandlingene på vegne av høgskolene.

- Er det positivt at høgskolene nå skal føre

lokale forhandlinger hver for
seg?

- Ja, dette gir oss nye og be-
dre påvirkningsmuligheter
lokalt, både overfor arbeids-
giver og Forskerforbundet.
Ellers har vi merket oss end-
ringene i den statlige hoved-
tariffavtalens pkt.5.6 om
Kompetanseutvikling. Her
har det kommet inn en ny og
mer omfattende tekst, med
mange positive signaler. Økt
satsing på kompetanse-
utvikling, basert på virksom-
hetens behov, skal blant an-
net bedre nyttiggjøre seg av
og utvikle kvinners kompe-
tanse.

- Hvordan opplever du videre-
og etterutdanningstilbudet for
bibliotekarer når det gjelder
den kraftige utviklingen av
informasjonsteknologi?

- Jeg kan i hvert fall på egne vegne si at jeg
savner et tilbud mellom det 2-årige diplom-
studiet ved bibliotekarutdanningen, og de
korte etterutdanningskursene vi blir tilbudt.
Vi som ikke kan eller vil forlate jobben helt
i to år, kan trenge et deltidstilbud med noe
mindre omfang.

- Hvordan vurderer du de nye
utdanningstilbudene i Trondheim og
Tromsø?

- Vi har hatt dette oppe på et kurs om
kompetanseoppbygging. Jeg tror nok
Tromsø-opplegget ligger nærmere å ut-

Møte med FBFs nestleder
Torhild Larsen

- Selv savner jeg et tilbud mellom det 2-årige
diplomstudiet ved bibliotekarutdanningen og de
korte etterutdanningskursene vi blir tilbudt, sier
FBFs nestleder. (Foto: ebe)

���

danne det vi tradisjonelt har regnet som
bibliotekarer, enn tilbudet i Trondheim

- Til slutt: FBF inngår i kontorfellesskapet
i Tollbugata. Fungerer samarbeidert godt
hos dere også?

- Ja, det er et fint sted å ha både møter og
kurs. Nærheten til Forskerforbundet er po-
sitiv, sier Torhild Larsen avslutningsvis.
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firmaet  ved Aalborg Universitetscenter
(AUC) i et samarbeid med oss. Videreut-
vikling vil først og fremst bli gjort hos NSU.
I tillegg til søkeprogram på Internet vur-
derer vi å drive Internett-servere for andre
som ikke selv har kompetanse til det.
Biblioteksentralen har forøvrig akkurat
begynt å tilby en liknende tjeneste.

- Men bortsett fra dette dere har på gang i
Aalborg, har NSU gjort seg synlig på
Internett?

- Ja, vi har da vår egen hjemmeside på
World Wide Web, med adresse http://
www.mikromarc.no/. Der er det både in-
formasjon om firmaet og produktene våre,
og lenker videre til andre nyttige steder på
Internett.

- Mikromarc er kjent som et stødig, traust
og rimelig PC-system, men på en noe hjem-
mesnekret programvare. Vil dere fortsette
å lage alle delene i Mikromarc selv?

- Det går rykter om at Norsk Systemutvik-
ling (NSU) har tatt med seg PC-systemet
Mikromarc ut på en liten tur på Internett?

- Vi har satt opp en demo-versjon av vår
nye Internett-server i Danmark, på Aalborg
Universitetscenter (AUC). I løpet av svært
kort tid vil det første norske biblioteket
legge ut sin katalog på nettet for søking.

- Vil både søking og katalogisering bli
mulig over Internett?

- Vi har foreløpig ingen pla-
ner om å gjøre katalogisering
mulig over Internett. Det må
nok fremdeles gjøres på
lokalnettet. Men søking vil
selvsagt være mulig over
Internett, og bestilling må
biblioteket kunne velge om
det vil benytte. Vi må i alle
fall unngå å gjøre systemet
sårbart for sabotasje, så det
er mulig at det må kreves
identifikasjon for å kunne
reservere bøker på den må-
ten.

- Blir Internett-serveren også
hjemmesnekret av NSU?

- Vi satser på åpne løsninger.
Da vi skulle lage søke-
programmet for Internett,
tok vi kontakt med et dansk
firma som har spesialisert
seg på denne type program-
vare. Den versjonen vi har nå
ble utviklet av dette danske

Mikromarc har i over ti år nå vært Twin Otteren i norsk bibliotekautomatisering, en traust
og robust arbeidshest for de mange små rundt i landet. Norsk Systemutvikling har utviklet
og vedlikeholdt PC-systemet Mikromarc jevnt og trutt, men står nå ved en korsvei. Har
Mikromarc en framtid i Internett-samfunnet? Bibliotekaren har møtt en av veteranene i
firmaet, Runar Eggen, for en prat om forskjellige trekk ved IT-utviklingen, med utgangspunkt
i Mikromarc.

Mikromarc på vei mot
Internett

- Bibliotekaryrket må forandre seg med Internett. Jeg vet ikke om det har gjort det ennå. Andre
kvalifikasjoner trengs. Analfabetisme når det gjelder edb vil etterhvert bli et alvorlig handicap
for enhver bibliotekar, sier Runar Eggen i Norsk Systemutvikling. (Foto: ebe)
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- Det er rett at for eksempel database-
verktøyet i Mikromarc, den såkalte
"Qbase", var laget av NSU selv. Nå avslut-
ter vi utvikling av denne, og går over til et
standard SQL databasesystem kalt Sybase.
Vi avslutter også vår egen programvare
"Vision", som brukes til å definere og en-
dre skjermbilder. Som utviklingsverktøy
bruker vi Delphi fra Borland. Mens vi før
lagde verktøyene selv, har vi nå begynt å
bruke standard verktøy, og eksterne spesia-
lister når det er hensiktsmessig.

- Hvorfor gjør dere dette?

- Vi sparer tid som vi kan bruke på å lage
brukerprogrammer istedenfor. Rapporter,
nye funksjoner, brukerprogrammer som
utlånssystem, katalogsystem, innkjøps-
system, tidsskriftsystem, alt dette kan la-
ges og endres raskere enn vi har kunnet
fram til nå. Det er bibliotekskunnskap og
systemer for bibliotek som skal være vår
styrke, ikke lavnivå-programmering.

- Det er sikkert vel og bra. Men for gamle
Mikromarc-brukere er det litt trasig å høre
at kjente trekk ved systemet forsvinner. Er
det vemodig for dere også?

- Denne utviklingen kommer uavhengig av
hva vi syns om den. Og det er jo fint at det
kommer bedre og raskere system. Vi håper
og tror at vi beholder like stor fleksibilitet i
systemet som vi har vært vant til. NSUs
filosofi har alltid vært, og vil fortsatt være,
å lage åpne systemer.

- Hvordan er kundegrunnlaget for
Mikromarc?

- Grunnskoler er den største brukergrup-
pen nå (387 i Norge), videregående skoler
kommer som nummer to (288 i Norge),
folkebibliotek som nummer tre (209 i
Norge). Blant spesialbibliotek, museer,
høgskoler og skolekontor har vi i Norge ca.
250 kunder. I utlandet er det satset mer på
fagbibliotek. Totalt har vi ca. 1500 kunder.
Vi har faktisk flere folkebibliotek som kun-
der enn noen andre i Norge. Noen av folke-
bibliotekene er ganske store.

- Dere har i mange år drevet en telefonisk
kundestøtte kalt "Hotline". Hva slags type
spørsmål er det mest av der?

- I forbindelse med oppgradering til nye
versjoner av Mikromarc får vi alltid mye
spørsmål. Nye brukere vil gjerne ha behov
for litt hjelp i begynnelsen. Det er lite ge-
nerelle spørsmål om systemet, mer om spe-
sifikke detaljer.

- Merker dere noen endring i data-
kunnskapen blant bibliotekarer? Har spørs-
målene skiftet karakter?

- Det er stor forskjell på kunnskapsnivået.
Men nivået har generelt blitt veldig mye
bedre. I tillegg har de fleste nå fått data-
folk i egen organisasjon, kyndige folk som
hjelper dem med en del av de generelle
dataproblemene. Både kundene og vi spa-
res for mye hodebry og unødvendige utgif-
ter.

- Hvordan ser du på bibliotekaryrket midt
oppe i den data- og kommunikasjons-re-
volusjonen vi nå er inne i?

- Bibliotekaryrket må forandre seg med
Internett. Jeg vet ikke om det har gjort det
ennå. Andre kvalifikasjoner trengs. Anal-
fabetisme når det gjelder edb vil etterhvert
bli et alvorlig handicap for enhver biblio-
tekar. Tidligere var oppslag i fysiske biblio-
grafier en viktig del av yrket for mange bi-
bliotekarer. Nå erstattes dette i stor grad av
søkemulighetene som fins via Internett.

Runar Eggen tar stadig små avstikkere til
egen maskin, inviterer meg til å se på siste
skrik i Norsk Systemutviklings produkt-
spekter: Billeddatabasen, med direkte over-
gang til å se bildene fra søkeprogrammet.
Men ikke bare stillestående bilder, også le-
vende bilder er registrert. Når han søker
opp en prærieulv i Mikromarc, får det gra-
fiske dyret til å vandre over skjermen, og
så fortsetter i søkeprogrammet, syns jeg
Mikromarc-utviklerne i Malmøgata har vist
en lekenhet jeg har sans for. Det er sikkert
nyttig også.

Men Runar er enda ikke helt fornøyd. Et-
ter å ha fiksa på noen kabler, kommer siste
demonstrasjon: Prærieulven stopper midt
på skjermen, setter seg ned, hyler mot må-
nen, reiser seg opp og går så videre. Og
hylet er ikke virtuelt, det kommer ut av høy-
talerne på kontoret hans, før han fortsetter
med å søke opp noe annet i Mikromarc.

Er dette framtida? Å søke opp for eksem-
pel Mykles røde rubin og plutselig få opp
litt lyd i stedet for en katalogpost? Da står
bibliotekbrukerne over for enda større ut-
fordringer enn oss bibliotekarer.

���

Bibliotekaren har mottatt et skriv fra oven-
nevnte interesseorganisasjon med forespør-
sel om omtale i bladet.  Det er tilsammen
700.000 låntakere i Lånekassen, og våre
lesere er nok stort sett inkludert i dette tal-
let.

Lånekasseaksjonen mener at studie-
finansieringen og tilbakebetalings-
ordningen for studielån er for dårlig, og

Lånekasseaksjonen
ønsker å skape en debatt om grunnprinsip-
pene samt nye løsninger på noe som har
blitt et stadig voksende samfunnsproblem.

Tilbakemeldingene til aksjonsgruppen har
vært svært positive, og de ønsker å nå ut til
flest mulig med hjelp og informasjon.  Kort
skissert er hovedmålene for Lånekasse-
aksjonen:  1) Realrenten ned til 0%, 2)
Bedre tilgjengelighet ved henvendelse til

Lånekassen og 3) Gjeldsslavene må hjel-
pes.

Nærmere opplysninger kan fås ved henven-
delse til:  Lånekasseaksjonen, Pb. 17, 5001
Bergen eller tlf. 55 31 64 90.



SIDE  28 BIBLIOTEKAREN   8/96

I et intervju med bibliotekar Tove Moi, den-
gang nytilsatt som informasjonssjef i Oslo
kommune, i Bibliotekforum nr 7/95 ("Vår
profil"), sier hun bl.a.:

"Skoleflinke jenter rekrutteres til
bibliotekaryrket, men underveis skjer det
noe destruktivt.  Rutinene på biblioteket
fører til at mang en ung jente etter kort tid
opplever stagnasjon."

"Det er dårlig personalpolitikk ikke å gi
sine ansatte faglige utfordringer.  Jeg har
truffet mange understimulerte biblioteka-
rer.  Å ha en identitet som bibliotekar er
vel og bra, men en sterk profesjonsidentitet
kan hemme utviklingen og føre til isola-
sjon.  Vi må ikke isolere oss, men være in-
tegrert i miljøet.  Å kunne kommunisere
med andre samarbeidspartnere er viktig."

Jeg er ikke sikker på om "skoleflinkhet"
alene er noe godt grunnlag for å bli biblio-
tekar, og det mener antagelig ikke Tove Moi
heller.  Man kan også stille spørsmål ved
om det ikke allerede skjer "noe destruktivt"
før disse jentene treffer på rutinene i bi-
blioteket.  Slik jeg har opplevd den norske
bibliotekarutdannelsen hittil, legges det på

Profesjonstilhørighet og faglig
utvikling

Ingeborg Motzfeldt
Hovedbibliotekar, Høgskolen i Tromsø

endel områder litt for sterk vekt nettopp på
rutinene - hvordan ting skal gjø-

res, fremfor hvorfor vi gjør
det.  Og det typiske for den
skoleflinke jenta er vel nett-
opp å ta dette til seg, gjøre
som hun får beskjed om ...

Når man selv sitter i en leder-
jobb, bør man likevel være for-

siktig med bare å gi utdanningen (og den
typen personer den evt. rekrutterer) skyl-
den.  Det er viktig med utfordringer i job-
ben!  Men dette er en høyst to-sidig affære.
Dersom en ansatt ikke viser interesse for å
ta opp problemstillinger, foreslå alternative
løsninger på problemer osv., kan det føles
vanskelig å "gi" vedkommende utfordrin-
ger.

Alle biblotekarjobber inneholder vel heller
ikke like mange (potensielle) utfordringer,
spesielt hvis man har hatt jobben en stund.
Dersom man ønsker å utvikle seg faglig, er
det nyttig å flytte på seg iblant.  Forskjel-
lige jobber kan også gi ulike tilnærminger
til hvordan oppgaver kan utføres og pro-
blemer løses.  Man unngår å synke ned i
"slik har vi alltid gjort det her"-sløvheten.

Vi har også forskjellige vurderinger av hva
vi oppfatter som utfordrende og hvor mye
ansvar vi ønsker å påta oss.  Derfor mener
jeg at ansvaret for egen utvikling først og
fremst ligger hos den enkelte.  Selvfølge-
lig kan alle trenge et liten "dytt" iblant, en
utfordring til å strekke seg litt lenger enn
man trodde man kunne.  Fantasiløse sjefer
og rigide rutiner kan virke drepende på
intitiativ og kreativitet.  Men er man nødt
til å bli i en jobb som oppleves slik?  Igjen
handler det om den enkeltes ansvar for seg
selv.

Mange bibliotekarer jobber i relativt små
bibliotek, hvor kontakten med "omgivel-
sene" (institusjonen, kommunen) blir til-
svarende viktig.  Her mener jeg at Tove Moi

har et viktig poeng mht. at for sterk
profesjonsidentitet kan føre til isolasjon.
Det er dessverre ikke helt uvanlig å treffe
på holdninger av typen "ingen forstår oss".
Satt på spissen: ingen forstår hvor viktig
katalogiseringen er, og hvor arbeidskre-
vende det er.  Og ingen utenforstående skal
komme med forslag og ideer til hvordan vi
kan gjøre jobben vår ...  (For orden skyld:
jeg mener selvsagt ikke at vi skal "kjøpe"
alle forslag vi måtte få servert.  Men man
har et problem dersom man reagerer med
å bli fornærmet i stedet for å kunne for-
klare hvorfor den aktuelle ideen ikke vil
fungere.)

Nettopp i små bibliotek skulle jo også mu-
lighetene til å finne utfordringer være store.
Man er mindre grad underlagt rigide hi-
erarkier, og kan bestemme mer selv - for-
utsatt at man i rimelig grad oppfyller bru-
kernes behov.

I dag er knapphet på personale og andre
ressurser et problem som ikke bare opple-
ves i høgskolesektoren.  Selv om man nok
skal ta formuleringen "det finnes ikke pro-
blemer, bare utfordringer" med en klype
salt, er det viktig å forsøke å finne en eller
annen form for løsning også på slike pro-
blemer.  Et viktig bidrag kan nettopp være
å vurdere egne rutiner og arbeidsmåter.  Er
det noe som kan forenkles eller kuttes ut?
Hvorfor gjør vi det vi gjør, på den måten vi
gjør det?  Har enkelte sider ved jobben fått
et visst preg av "profesjons-ritualer"?

Samtidig er kommunikasjon viktig - kom-
munikasjon med omgivelsene, de som på-
virker ressurstildelingen til biblioteket.
Slike personer er sjelden interessert i de-
taljerte utlegninger om rutiner, spesielle
oppgaver osv.  Vår "profesjonsidentitet" kan
i verste fall bli en barriere mot omgivel-
sene, slik at de stadig oppfatter biblioteket
som en forsåvidt nyttig, men noe sær virk-
somhet, litt "på siden" av den øvrige virk-
somheten.
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Bibliotekarens redaksjon har nedsatt et «Rådgivende utvalg for
materiale funnet under skranken», der alle våre lesere er medlem-
mer. Her er denne månedens saker:

Fanger i tårnet:
Tartu universitet i Estland hadde fra grunnleggelsen i 1645 til-
nærmet politimyndighet over sine studenter. Av straffereglemen-
tet, som faktisk gjaldt helt fram til 1910, går det fram at man
hadde fem fangerom i tårnet på hovedbygningen og at studenter
som hadde forbrudt seg mot reglementet ble lukket inne i disse i
et antall dager,  alt etter hvilken forseelse de skulle sone for. Mens
«Ubetalte regninger» ga 1-2 dager i tårnet, ga «Ikke tilbakelevert
bok til biblioteket» 2 dager i tårnet. «Fornærme en dame» ga 4
dager, mens «Duellere» ga hele 3 uker. (Fra NTNUs «Universitets-
avisa» nr.13/96.)

For å unngå misforståelser I:
«Redaksjonen i Synopsis har mottatt et innlegg fra viseadm.direktør
Olav Stokkmo, KOPINOR, som han ber om å få trykket i Synop-
sis. Det er angivelig et svar på min leder i Synopsis nr.6, 1995.
Men det er det ikke.» (Fra ansvarlig redaktør Kirsten Engelstads
introduksjon til et innlegg av Olav Stokkmo, i Synopsis 2/1996.)

For å unngå misforståelser II:
«Olav Stokkmo slår i utgangspunktet fast at jeg har skrevet «en
lederartikkel med overskriften «Opphavsrett og forskningspoli-
tikk» hvor det meste er feil.» Det er det heldigvis ikke.» (Fra samme
sted.)

For å unngå misforståelser III:
«Men Olav Stokkmo har et feil utgangspunkt og tillegger meg
utsagn jeg aldri har kommet med. Han skriver: «Engelstad slår
fast at «...Norge er det landet i verden som har laget de mest re-
striktive regler for kopiering av opphavsrettslig beskyttet mate-
riale...» Dette er en påstand hun aldri vil kunne belegge.» Etter
min mening er en slik siteringsteknikk et dårlig utgangspunkt for
å føre en fruktbar diskusjon.» (Fra samme sted.)

For å unngå misforståelser IV:
«Tilsvar skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.»
(Fra punkt 4.15 i pressens Vær varsom-plakat.)

Nye saker som leserne ønsker behandlet i utvalget, sendes
Bibliotekarens redaksjon, Runnen 4, 6800 Førde.

(...forts. fra s.7)

Det laveste alternativet i lønnsramme 8 er lønnstrinn 17, lønns-
trinn 23 oppnås først etter 6 års ansiennitet. Ingen som i dag er
plassert i kode 6112 vil gå ned i lønn etter 1.august, alle beholder
minst den plasseringen de hadde før lønnsoppgjøret, uansett ansi-
ennitet.

BF vil imidlertid gjøre oppmerksom på at heller ikke nytilsettinger
i kode 6112 skal være lavere plassert enn lønnstrinn 23. Dette
kommer fram i ett av punktene i innledende merknader til stillings-
regulativet, pkt.5:

«Det skal utarbeides en stillingsoversikt over de stillings-
koder og stillingsbetegnelser som er i bruk i den enkelte kom-
mune/fylkeskommune/virksomhet.

Det skal fremgå av stillingsoversikten hvilke lønns-
plasseringer som gjelder lokalt for de ulike stillinger. For de stil-

linger som er tatt ut av Hovedtariffavtalen kan grunnlønnen ikke
fastsettes lavere enn den som gjaldt i Hovedtariffavtalen 1994-
1996.»

Siden laveste lønnsplassering for kode 6112 i Hovedtarifrfavtalen
1994-1996 var lønnstrinn 23, kan ingen fylkeskommuner plas-
sere noen lavere enn dette. Dette skal fremgå av de lokale stilling-
soversiktene som arbeidsgiver skal lage og drøfte med organisa-
sjonene. Vi ber dere passe på at dette blir riktig og at det blir fulgt
opp ved utlysning av nye stillinger.

For de fylkesbibliotek hvor en tidligere har benyttet andre koder,
f.eks. konsulentkoden, har arbeidsgiver ikke anledning til å sette
et lavere alternativ i stillingsoversikten enn det som var det la-
veste i den gamle ordningen.

Dersom dere lurer på noe rundt dette eller dere ser at det ikke blir
fulgt opp av arbeidsgiver, ber vi dere omgående ta kontakt med
BFs sekretariat.»
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Biblioteksjef
Ved Luster folkebibliotek er det ledig 100% stilling som
biblioteksjef. Luster folkebibliotek har hovudbibliotek sen-
tralt plassert i kommunesenteret Gaupne og seks filialar med
eigne filialstyrarar. Biblioteket har til saman 2,44 årsverk.

Biblioteksjefen har det faglege og administrative ansvaret
for drift og vidareutvikling av folkebiblioteket. Stillinga er
administrativt underlagt skulesjefen.

Kommunen er i gang med å utarbeide ein samla plan for
utvikling av bibliotektenestene i kommunen, inkludert
skulebibliotektenestene. Den som vert tilsett, vil få ei sen-
tral rolle i dette arbeidet.

Biblioteket nyttar MIKROMARC til katalogisering og sø-
king. Vidareutvikling innan bruken av informasjonstekno-
logi vil vere ei viktig arbeidsoppgåve.

Vi søkjer effer ein person som har
• tre-årig høgskuleutdanning frå bibliotek- og informasjons-
studia ved Høgskulen i Oslo eller tilsvarande godkjent ut-
danning.
• allsidig administrativ erfaring og leiarerfaring
• vilje og evne til initiativ, fleksibilitet og nytenking
• vilje og evne til samarbeid innad og utad
• serviceinnstilling
• oppdaterte kunnskapar innan informasjonsteknologi

 Stillinga er plassert i stillingskode 7439, lønstrinn 25.

Spørsmål om stillinga kan rettast til skulesjef Reidulf Kjør-
svik på tlf 57 68 12 11. Tilsetjings- og arbeidsvilkår etter
gjeldande avtaleverk. Kommunen hjelper til med å skaffe
bustad.

Søknad med vitnemål og attestar vert å sende Luster kom-
mune, Undervisnings- og fritidsetaten, 5820 Gaupne, innan
25. okt. 1996.

Luster kommune
Luster kommune ligg inst i Sognefjorden og
har ca. 5100 innbyggjarar. Kommunen er
omkransa av Jostedalsbreen og Jotunheimen
med fantastiske vilkår for friluftsliv. Luster
har eit aktivt kulturmiljø der folkebiblioteket

er ein viktig del. Tilbod elles: Barnehagar med tilnærma full
behovsdekning, skulefritidsordning, kommunal musikkskule,
idrettshall, vintersportssenter, m.m. Kommunesenteret
Gaupne ligg ca. 30 min. køyretid frå skule- og regionsenteret
Sogndal.
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BIBLIOTEKARFORBUNDET
INNMELDINGS-SKJEMA

Postnr.          Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesaktiv

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arb. giver

Adresse

Postnr.         Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra

Innbo  Ja / Nei

Virkning fra (måned:)

Forsikringer

Grunnfors.  Ja / Nei

Virkning fra (måned):

Dato        Signatur

Skjemaet sendes: Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 Oslo
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Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

På Statens bibliotektilsyns konferanse om «Bibliotek for fjernun-
dervisning», hadde politisk rådgiver Morten Pettersen fra KUF et
innlegg. Under headingen «En reform for livslang læring - biblio-
tekets rolle» begynte han traurig med sin barndoms bibliotek-
opplevelser. Men så kom han til saken. Og ikke nok med det. Han
kom ikke bare til saken, han tok den også.

For bibliotektjenester til fjernstudenter er et område der ingen helt
har tatt ansvaret til nå. På konferansen ble en utredning om bibliotek-
tjenester til fjernstudenter presentert. Utredningen inneholder en
del forslag til arbeidsfordeling mellom bibliotekene ved
undervisningsinstitusjonene og folkebibliotekene. Men et overordna
ansvar for å sørge for at bibliotekene settes i stand til å gjøre det
som skal til for å følge opp denne arbeidsdelinga, se det har ingen
tatt.

Ikke før Morten Pettersen gjorde det en varm septemberdag på
Holmenkollen Park Hotell. Han fortalte forsamlingen at regjerin-
gen jobber med en reform innen etter- og videreutdanning. Hans
tips var at fjernundervisning ville øke eksplosivt i årene framover.
Så fridde han til forsamlingen ved å si at få ville ha en viktigere
rolle enn oss bibliotekarer i framtidens samfunn med livslang læ-
ring.

Mer konkret var han da han sa at det var urimelig å forvente at
folkebibliotekene skulle bekoste fjernstudentenes bibliotekbehov.
Så pekte han på to forhold som måtte avklares: Hvordan sikre
bibliotektilbudene, og hvordan håndtere kostnadene. Disse pro-
blemene har ikke departementet vært tilstrekkelig klar over, sa Pet-
tersen. Men nå tar departementet saken, vi tar ansvaret, sa han vi-
dere, før han avsluttet med å si at «Jeg kan love dere at bibliote-
kene blir stadig viktigere».

Og mer konkrete utsagn enn dette kan man ikke kreve av en i den
politiske ledelsen i et departement noen uker før regjeringens stats-
budsjett slippes. Det er godt å vite at Reidar Sandals politiske råd-
giver er kjent med problemene rundt bibliotektjenster til fjern-
studenter, og at han så klart sier at dette er KUFs ansvarsområde.
Hvor mye ressurser som følger med de gode orda, det gjenstår å se.

på tampen:


