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Synlighet og karriereutvikling

- Vi har en sinnsykt god utdannelse, vi må bare ut og vise oss fram litt mer, 
sier Pernille Drost - den nye lederen av danske BF. – Jeg vil arbeide for å 
synliggjøre bibliotekarene, bibliotekene og vår faglighet. Jeg tror på be-
geistring og nysjerrighet. Og det gjør bibliotekarene også. Det er det vi skal 
ut og vise verden, sier hun. 

-et godt valg

Postboks 9102, 3006 Drammen   •   Tlf: 32 88 70 10   Fax: 32 88 58 55
www.bibliotekservice.no   •    rmapost@bibliotekservice.no
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Monica Deildok
Forbundsleder

Lederen har ordet

Forslag til målprogram for 2005-2008 som 
gjengitt i Bibliotekaren 2: 2005 er kraftig 
endret fra det nåværende, hva de to første 
kapitlene angår. Forbundsstyret har i dette 
utkastet bestrebet seg på å utforme en mer 
konkret og detaljert gjennomgang av mål 
og målformuleringer hva angår lønns- og 
tariffpolitikk enn hva som har vært vanlig 
tidligere. Derfor er også de enkelte tariffom-
råder skilt ut i egne kapitler, slik at mål kan 
formuleres for det enkelte området. Dette 
en naturlig følge av at tariffområdene nå er 
mer ulike enn tidligere, og at det dermed er 
mer aktuelt å formulere ulike mål for ulike 
områder. Men det er også et resultat av 
ønske om å gjøre lønns- og tariffpolitikken 
i BF til gjenstand for større diskusjon blant 
flere. Tanken har vært at gjennom å tyde-
liggjøre konkrete mål innenfor de enkelte 
områdene, blir det enklere for medlemmer 
og tillitsvalgte å ta stilling til tariffpolitik-
ken og - ikke minst - å bidra til utforming av 
denne – spesielt på eget tariffområde.

Jeg er glad for å kunne si at det allerede 
nå ser ut til at dette har virket. Allerede har 
det kommet inn flere forslag til utvidelser 
til målprogrammets formuleringer for de 
enkelte tariffområder. Og det er tydelig at 
tariffpolitikk har vært gjenstand for disku-
sjon på årsmøter og arbeidsplasser. Dette 
er veldig gledelig – og det er ikke over-
raskende, selv om jeg må innrømme at jeg 
kanskje hadde trodd det ville ta noe lengre 
tid. Jeg synes det har vært tydelige kimer til 
en slik utvikling i forbundet en god stund. 
I løpet av bare de siste par årene har jeg 
merket en økt bevissthet rundt de politiske 
og lønnsmessige effektene av systemene for 
lønnsdannelse og ikke minst økt tilløp til 
og motivasjon for debatt. 

Et av de temaene som diskuteres er 
kapittel 4 og 5 i KS-sektoren, eller egentlig 

bør en kanskje snakke om kapittel 4 kontra 
kapittel 5 og 3 – siden vi ved hovedoppgjøret 
2004, fikk en utvidelse av kapittel 3 som 
plasserte mange av våre biblioteksjefer 
der. 

Mange har vært opptatt av de skjevheter 
som har oppstått i KS-systemet i løpet av 
den siste to-års perioden. Fordi skjevhetene 
oppsto samtidig med innføringen av kapit-
tel 4 og kapittel 5 og oppsplittingen av ar-
beidstakerne i to ulike kapitler, er det mange 
som hevder at årsaken til skjevhetene ligger 
i innføringen av kapittel 5. Dette er ikke 
riktig, og det er viktig å rydde akkurat den 
misforståelsen av banen.

Jeg har selv vært opptatt av å påpeke 
at vi har store utfordringer som ligger i at 
ledere (spesielt avdelingsledere og til dels 
biblioteksjefer) og bibliotekarer med lang 
ansiennitet har kommet uforholdsmessig 
dårlig ut av de siste sentrale oppgjørene 
sammenliknet med bibliotekarer med an-
siennitet mellom 0 til 10 år og da særlig de 
i lavere del av ansiennitetsspennet. Jeg står 
fast ved at dette er en av de aller viktigste 
utfordringene for oss å gripe tak i både 
sentralt og lokalt ved kommende oppgjør i 
KS-sektoren. Derfor er også flere av punk-
tene i utkast til målprogram rettet inn mot 
dette (1.3.1.2 og 1.3.1.4). Men det er viktig 
å presisere at en nedleggelse av kapittel 5 
eller en tømming av kapittel 5 og 3 for våre 
avdelingsledere og biblioteksjefer ikke nød-
vendigvis – og heller ikke sannsynligvis - vil 
hjelpe oss med å nå disse målene. Grunnen 
til dette er at skjevhetene ikke skyldes kapit-
tel 4 eller 5/3 problematikk, men skyldes 
den store økning i bunnen av lønnsspen-
net for bibliotekarer i 2002. Begynnerlønn 
for bibliotekarer med 0 års ansiennitet 
økte med om lag 30.000 som et resultat av 
hovedoppgjøret 2002. Lønnen for de med 

lang ansiennitet og for avdelingsledere og 
ledere økte ikke tilsvarende, og således 
oppsto denne skjevheten. Det faktum at 
ansiennitetsspennet ble innskrenket til 10 
år bidro til ytterligere å øke skjevhetene i 
forhold til de med lang ansiennitet. 

En helt parallell utvikling oppsto i 
staten i 2004. Staten har – som kjent – be-
hold det tradisjonelle lønnssystemet, og 
allikevel oppstod den samme skjevheten 
etter hovedoppgjøret i 2004. I meklingen 
hadde bunnen av lønnsrammene blitt hevet 
med 4 lønnstrinn, hvilket resulterte i at 
våre statlige bibliotekarer med lite ansien-
nitet gikk opp om lag 20.000 i lønn. De 
med lang ansiennitet og våre avdelings- og 
hovedbibliotekarer hadde i sammenlikning 
oppnådd en betydelig lavere lønnsutvik-
ling. Ved justeringsoppgjøret i staten fikk 
vi i noen grad til å rettet opp noe av disse 
skjevhetene. Men vi har fortsatt utfordrin-
ger som resultat av disse skjevhetene også 
på statlig tariffområde.

Forslag til målprogram er fast post på 
landsmøtene i Bibliotekarforbundet, og 
derfor er det ikke nødvendig å melde inn en-
dringsforslag eller utvidelsesforslag til dette 
før 8 ukers fristens utløp. Men nye forslag 
kan komme så sent som på selve landsmø-
tet. Det er altså god tid til å fortsette dis-
kusjonene omkring tariff- og lønnspolitikk 
og å komme med forslag til formuleringer 
til disse og de øvrige kapitlene i forbundets 
målprogram for kommende periode. 
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Forbundsstyrets februarmøte

Erling Bergan
Redaktør

Første sak ut var en redegjørelse for det 
skandinaviske BF-samarbeidet i forbindelse 
med årets IFLA-konferanse i Oslo. Våre tre 
forbund vil ha en felles stand og utarbeide 
en felles folder som kan deles ut fra standen. 
I tillegg vil alle tre benytte anledningen til 
å markere seg med sine egne trykksaker og 
profileringsmateriell. Vi har fått økono-
misk støtte fra Nordisk kulturfond, slik at 
det enkelte forbunds utgifter til dette kan 
begrenses. Forbundsstyret avsatte inntil 
50.000 kroner til vår deltakelse i dette 
samarbeidet, og pengene tas fra markeds-
føringsbudsjettet. 

Neste sak gjaldt hvordan BF forholder 
seg til bibliotekutredninga. Hanne Brun-
borg gikk gjennom tidsplanen for hvordan 
aktørene arbeider med utredninga. Hun så 
også på hvilke punkter i BFs målprogram 
som berøres av utredninga og hvilke ho-
vedområder som dermed peker seg ut som 
vesentlige for oss: Lovgivning, bibliotekst-
ruktur og de spesielle bibliotektjenestene. 
Hvordan skal BF forholde seg til dette 
arbeidet, spurte hun, og poengterte at 
hovedmålet vårt må være å påvirke arbei-
det slik at medlemmenes arbeidsforhold 
og arbeidsvilkår styrkes. Vi må delta der 
utredninga debatteres, bruke nettverket 
vårt til å påvirke arbeidet og komme med 
innspill. Konkret skal det nå opprettes 

en arbeidsgruppe som tar for seg lovgiv-
ning på bibliotekområdet. Dermed vil BF 
prioritere spørsmål om eventuell felles 
biblioteklov for alle sektorer og ulike løs-
ninger på lovbestemte kompetansekrav i 
folkebibliotekene. 

Et kompetansegivende tillitsvalgtkurs 
med tre deltakere fra BF er nå ferdig med 
sin første del. Opplegget er gjennomført 
av Rostvåg/Johansen sammen med Høg-
skolen i Buskerud. Som forutsatt har BF nå 
evaluert første del, for man eventuelt går 
videre. ”Testpilotene” har imidlertid vært 
samstemte i sin vurdering av at dette ikke 
var et optimalt opplegg for BF og anbefaler 
at forbundet ikke satser videre på dette. 
Forbundsstyret vedtok derfor å avslutte 
BFs engasjement, men sa videre at ”Sekre-
tariatet arbeider med å utrede mulighetene 
for utvikling av eget kurs i samarbeid med 
en høgskolepartner. Dette må sees i sam-
menheng med forbundets øvrige løpende 
kurstilbud.”

BF har fått en henvendelse fra ABM-
utvikling om å delta i opprettelsen av et 
nytt aksjeselskap kalt ABM-media, som 
bl.a. skal utgi tidsskriftene Museumsnytt 
og Bok og bibliotek. Henvendelsen har 
gått til flere andre instanser og skulle være 
kjent fra diskusjoner på nettet. Forbunds-
styret fant det ganske enkelt å takke nei til 
forespørselen. BF har sitt eget tidsskrift og 
ser ingen grunn til å delta i et økonomisk 
usikkert prosjekt for å utgi et annet.

Styremøtet fortsatte med et par orga-
nisatoriske saker. Først en liten justering 

av lønnspolitisk plan for BFs egne ansatte. 
Deretter en redegjørelse for hvordan le-
derfunksjonen i BF skal håndteres dersom 
landsmøtet følger valgkomiteens inn-
stilling. Ved gjenvalg av Monica Deildok, 
som er gravid og har termin i landsmøte-
måneden april, vil hun ta full permisjon 
fra både vervet og jobben som BF-leder i 
seks måneder. Foreslått nestleder er Hanne 
Brunborg, og hun vil da være fungerende 
leder for BF i denne perioden, både i vervet 
og jobben. Monica Deildok kan da komme 
tilbake i vervet som BF-leder i oktober, 
når hun også gjenopptar lederjobben i en 
tidskontoordning. 

Forbundsstyret fikk en drøftingssak 
på bordet som gjaldt samarbeid mellom 
BF og NBF. Første delspørsmål var om det 
er behov for gjeninnføring av kollektivt 
medlemskap i NBF. Det svarte styret klart 
nei på. Neste delspørsmål gjaldt hvordan 
det regionale og lokale samarbeidet mel-
lom BF og NBF kunne utvikles videre. En 
god diskusjon ga ideer å bygge videre på, 
ikke minst når landsstyret trolig får dette 
spørsmålet i fanget neste gang de møtes. 
Siste delspørsmål gjaldt utvikling av det 
sentrale samarbeidet mellom de to orga-
nisasjonene. Her var konklusjonen at det 
fungerer godt allerede i dag, og at det ikke 
er behov for å sette i verk spesielle tiltak på 
dette området. 

Det nærmer seg altså landsmøte, og til 
slutt kom to store saker som gjenspeilte det. 
For det første en praktisk gjennomgang av 
styremedlemmenes ansvarsforhold gjen-

Det nærmer seg landsmøte, og det preger forbundsstyrets 
møter i BF. Men da de samlet seg 28. februar var det egentlig 
et stort spekter av saker som ble behandlet. 
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nom arrangementet. For det andre styrets 
innstilling til de seks landsmøtesakene som 
var innkommet fra fylkeslag og medlemmer 
innen fristen. Rogaland BF hadde levert to 
saker om vedtektsendringer. Den første 
gjaldt å få inn at budsjett og aktivitetsplan 
skal behandles på fylkeslagenes årsmøter, 
en ordning med vekselvis toårige valgperio-
der for fylkeslagenes leder/medlemmer og 
en utvidelse av fylkeslagenes styrer fra 3 til 
4 medlemmer, leder inkludert. Den andre 
gjaldt en vedtektsmessig regulering av de 
årlige økonomiske tildelingene fra BF sen-
tralt til fylkeslagene, med et grunntilskudd 
i kroner basert på lagenes medlemstall. 
Forbundsstyret er negative til å ha dette i 
vedtektene, men mener landsmøtet i stedet 
bør kreve retningslinjer for de økonomiske 
tildelingene fra sentralt til lokalt. De vil at et 
utkast til slike skal drøftes på neste lands-



Liv Evju  
Bibliotekar
Rælingen videregående skole

Jeg har med interesse lest om sakene som 
skal behandles på Bibliotekarforbundets 
landsmøte. Særlig var det avsnittet om 
yrkesetikk som engasjerte meg, og spesielt 
kommentarene til punkt 1 om ”forskjellen 
på instrumentelle bibliotek (skolebibliotek 
som del av pedagogiske mål) og rettighets-
bibliotek (folkebibliotek som skal gi bred og 
allsidig tilgang uten pedagogiske mål)”

Jeg kan ikke tolke dette annerledes enn 
at de to bibliotekkategoriene må anses som 
helt forskjellige, og at Bibliotekarforbundets 
arbeidsgruppe for yrkesetikk mener at de 
ikke kan kombineres uten at bibliotekarene 
får store yrkesetiske problemer.

Dette øker behovet for å få evaluert 
fenomenet ”kombinasjonsbibliotek”, en 

hybrid som eksisterer i praksis, men ikke 
i teorien.  Jeg har ennå til gode å finne 
bibliotekfaglig litteratur som tar for seg 
kombinasjonsbiblioteket. Det snakkes om 
folkebibliotek eller skolebibliotek; man har 
oversett hybriden i 30 år når det gjelder fag-
lig utvikling og oppdatering.  For eksempel 
kan litteraturen om arbeidet i skolebibliotek 
i videregående skole ikke uten videre brukes 
i et skolebibliotek i kombinasjon.

I Norge i dag finnes det mange kombi-
nasjonsbibliotek. Hovedmassen utgjøres 
av kombinasjonen grunnskolebibliotek/
folkebibliotekfilial. Men det finnes også 
andre, for eksempel har vi ca 14 av typen 
videregående skolebibliotek/kommunens 
hovedbibliotek. Det finnes ingen ”kokebok” 
for hvordan kombinasjonsbibliotek bør or-
ganiseres for å fungere optimalt. I dagens 
situasjon på kulturområdet er det ingen 
grunn til å tro at vi ikke kommer til å få flere 
av disse.  Derfor er det svært nødvendig å få 
en faglig fundert vurdering og evaluering, 

Kombinasjonsbibliotek 
– hvordan fungerer de?

styremøte. Liv Evju hadde levert landsmøte-
sak, som tilsvarer artikkelen hennes i dette 
nummeret av Bibliotekaren. Styret innstilte 
på å støtte hennes forslag. 

De tre siste innkomne sakene til lands-
møte kom fra Vestfold BF. Først et forslag 
om å gå inn for kompensasjon for lesetid, 
når mange bibliotekarer leser mye på 
fritiden for å holde seg oppdatert innen 
skjønnlitteratur for barn og voksne. Dette 
fant styret ikke å kunne støtte. Det andre 
gjaldt et forslag om utvidelse av ansienni-
tetsstigen for bibliotekarer fra 10 til 16 år. 
Her ville styret vise til at poenget allerede 
er dekket i forslaget til nytt målprogram. 
Det siste gjaldt et forslag om å få til en for-
sikringsordning som gir gravferdsstønad 
til BF-medlemmer som dør mens de er 
yrkesaktive. Dette ønsker styret at det nye 
forbundsstyret skal utrede nærmere. 

Dermed var det de faste referatsakene 
igjen til slutt. Forbundsleder Monica Deil-
dok kunne vise en liste over medlemssaker 
de har til behandling for tida, og hun kunne 
orientere om møter og kurs som BF sentralt 
har deltatt på. Dessuten varslet hun at det 
vil komme en kursplan for BF-høsten på et 
av de neste styremøtene. Medlemsstatus 
viste nok en gang en pen netto innmelding, 
slik at forbundets totale medlemstall nå er 
på 1382. Av dette er 113 nå i statlig sektor, 
det høyeste tall i forbundets historie. Tal-
lene viste videre at Hedmark/Oppland 
BF nå har passert Buskerud BF i antall 
medlemmer, og dermed er blitt det tredje 
største fylkeslaget i forbundet, kun med 
Oslo/Akershus og Hordaland foran seg. Det 
mannlige innslaget i BF holder seg stabilt 
på 11 prosent.  

slik at den biblioteksjef som må opprette 
kombinasjonsbibliotek vet hva hun gjør.

For fremtiden vil vi også få andre 
kombinasjoner, eksempelvis Nesna og 
Drammen. Jeg er ikke i tvil om at begge 
disse prosjektene (og sannsynligvis flere) 
er resultater av grundige forarbeider.  Men 
de erfaringer som gjøres må deles – vi har 
ikke råd til å bruke tid og krefter på å finne 
opp hjulet igjen og igjen.

Mitt ønske er at Bibliotekarforbundet 
drøfter dette spørsmålet på landsmøtet, og 
at drøftelsene resulterer i et vedtak om en 
slik undersøkelse, enten utført av forbundet 
selv, ABMU, NBF eller andre.  
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Finnmark BF samlet i Vadsø

Årsmøtet ble avholdt  7. februar i Vadsø 
med 8 medlemmer til stede. Fylkesleder 
Mari Lundevall loset deltakerne gjennom 
saklista. Årsberetning og regnskap ble 
godkjent. Valgene ga som resultat at Mari 
Lundevall (Finnmark fylkesbibliotek avd. 
Hammerfest ) ble gjenvalgt som leder, 
og har med seg Tyra Veigård Mannsverk 
(Fylkesmannen i Finnmark ) og Ole David 
Østli (Høgskolen i Finnmark) som styre-

medlemmer. De samme tre ble også valgt 
til delegater under årets landsmøte. 

Røde roser i Vestfold BF

Årsmøtet ble avholdt 2. mars i Horten 
bibliotek. 21 medlemmer deltok. Årsmøte- 
sakene gikk greit unna. Marit Bunæs 
Gossner ble gjenvalgt som leder av fylkesla-
get, og har med seg Grethe Fjelldalen og Lise 
Wolden som styremedlemmer. Disse tre 
ble også valgt som delegater til landsmøtet. 
Styret har fremmet 3 saker for landsmøtet: 
Å få kompensasjon for lesetid inkludert i det 
sentrale oppgjøret, å få ansiennitetsstigen 
utvidet fra 10 til 16 år, og å få en ordning 

med gravferdsstøtte til bibliotekarer som 
dør mens de er yrkesaktive. 

Etter årsmøtet ble det avholdt med-
lemsmøte i Vestfold BF, der forbundsleder 
Monica Deildok orienterte om  kap. 4 og 
5 i hovedtariffavtalen og medlemmene 
drøftet erfaringer med fjorårets lønns-
forhandlinger. Unni Minsås, leder i NBF. 
avd. Vestfold, ønsket innspill til temaer for 
årets  samarbeidsseminar mellom NBF og 
fagforbundene. Forslag var  f.eks. service-
holdning og omstilling. Monica Deildok ga 
fylkeslaget full støtte til dette samarbeidet 
mellom fagforbundene og NBF. 

Siden dette års-og medlemsmøtet også 
var en markering av at Vestfold BF har 

10-årsjubileum, ble hver av 
de tidligere lederne som var 
til stede overrakt en rød rose 
med varm takk fra gjenvalgt 
leder Marit Bunæs Gossner. 
Likeledes ble Knut Hellum, 
som gikk ut av styret, takket 
med rød rose.

Landsmøteforslag fra 
Rogaland BF

Årsmøtet ble avholdt 3. februar 
i Stavanger bibliotek. Års-
meldinga viser at fylkeslaget 
hadde et møte for tillitsvalgte 
før de lokale forhandlingene i 
fjor høst, og et fellesmøte med 
Rogaland NBF om pensjons-

Årsmøter i fylkeslagene
I februar og mars avholdes årsmøter i Bibliotekarforbundets 
fylkeslag. Her er litt smått og stort fra de som er avholdt 
før dette bladet gikk i trykken.

Tekst & foto
Erling Bergan

Mari Lundevall er 
fylkesleder i 
Finnmark BF.
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spørsmål. Årsmøtet hadde ellers et par 
saker som de ville fremme for landsmøtet. 
Den ene gjaldt endring av vedtekene slik at 
årsmøtet i fylkeslagene kan velge leder og 
styremedlemmer for 2 år, i stedet for dagens 
ordning med ett år. Den andre gjaldt en 
vedtektsfesting av de årlige tilskuddene som 
fylkeslagene får fra BF sentralt. 

Aktivitetsplanen som ble foreslått, 
inneholdt et medlemsmøte i samarbeid med 
NBF våren 2005, med tema arbeidsmiljø 
og etterfølgende quiz i kulturkaféen. De 
vil også arrangere møte for tillitsvalde før 
og etter lønnsforhandlingene høsten 2005. 
Under valget foreslo valgkomiteen gjenvalg 
på Tove Gausen som leder, med Bente 
Kvame og  Silje Skjold som styremedlem-
mer. Disse ble også foreslått som delegater 
til årets landsmøte. 

Buskerud BF jakter på varemerke

Årsmøtet ble avholdt 3. februar i Drammen 
bibliotek. Fjorten medlemmer deltok, med 
Anne Foss som møteleder. Årsmelding 
og regnskap ble godkjent. Med unntak av 
enkelte pensjonister, får alle i Buskerud 
BF nå medlemsinformasjon pr e-post. 
Det er utarbeidet statistikk 2002-04 for  
biblioteksjeflønninger i perioden 2002-2004 
i Buskerud, samt noen resultater av lokale 
lønnsforhandlinger 2004. Statistikk for de 
enkelte lønnskodene ønskes utarbeidet for 
å få et bedre grunnlag for forhandlingene. 
Medlemsverving jobbes det med i Buskerud 
BF, som vedtok å beholde sin handlingsplan 
uendret fra året før.

Valget ble gjennomført ved at hele sty-
ret, revisor og valgkomite enstemmig ble 
gjenvalgt for ett år. Styret består av Anne 
Foss (leder), Monica Nævra, (nestleder og 
kasserer) og Nina Width (sekretær). Som 
delegater til BFs landsmøte i april, ble Anne 
Foss, Monica Nævra, Berit Engebak og Nina 
Width valgt. Etter årsmøtet innledet Hanne 
Brunborg, som representant for forbunds-
styret, til diskusjon med tittelen: ”Hva er 
en bibliotekar”, basert på artikkel hun har 
hatt her i i Bibliotekaren. 

ABM-utvikling har begynt arbeidet 
med en bibliotekutredning som tar for 
seg hele bibliotekfeltet i Norge. Her må 
bibliotekmiljøet være aktivt og fremme 
synspunkter overfor ABM-utvikling og 
referansegruppa for utredningen. Det er 
for eksempel viktig å beholde kravet om 
fagutdannet biblioteksjef i kommunene i en 
ny biblioteklov, påpekte Hanne Brunborg. 
Det ble en interessant debatt om hva vår 
profesjonalitet egentlig er og bør bestå i. 
Vi må finne vårt ”varemerke” som biblio-
tekarer, ble det sagt. 

Til slutt tok Anne Foss opp avisartik-
kelen som sto i Drammens Tidende 14. de-
sember i fjor, der spørsmålet om ”ufaglært” 
biblioteksjef ved Drammen bibliotek sto i 

(Ås bibliotek) og Stine Raaden (Deichmanske 
bibliotek) i styret. 

Etter årsmøtet gikk Monica Deildok 
gjennom landsmøtesakene. Nok en gang 
kunne hun slå fast at målprogrammet, som 
nå er foreslått utvidet og mer detaljert på  
tariffpolitiske spørsmål, fører til diskusjo-
ner. - Det var meningen og det er bra, sa 
hun. Videre kom det diskusjoner på et for-
slag som Liv Evju fremmer for landsmøtet, 
om at BF må ta initiativ for at erfaringene 
med kombinasjonsbibliotek blir utredet. 
Det kom mange synspunkter og erfaringer 
på hvor vanskelig det er å få gjennomslag 
for skolebiblioteket blant skolens lærere, og 
det var ingen uenighet om at noen utredet 
hva som er suksesskriteriene for kombina-
sjonsbibliotek som lykkes.

Hedmark/Oppland BF 
samlet på Lillehammer

Årsmøtet ble avholdt 16. februar på Lille-
hammer bibliotek, med 10 medlemmer til 
stede. Rådgiver Thor Bjarne Stadshaug fra 
BF-sekretariatet holdt innledning før saks-
papirene ble gjennomgått. Årsberetningen 
var utsendt på forhånd og ble godkjent 
med noen tilføyelser. Regnskap, budsjett 
og handlingsplan gikk også alle gjennom 
som foreslått. Jan Erik Sandhals (Gran 
bibliotek) ble gjenvalgt som leder, og har 
med seg sekretær Hilde Farmen (Høgskolen 
i Gjøvik) og kasserer Harald Rustlie (Hamar 
bibliotek) i styret. Årsmøtet valgte disse tre 
pluss Veslemøy Grinde (Tynset bibliotek) 
som delegater til landsmøtet. 

Sogn og Fjordane BF møttes på Skei

Årsmøtet ble avholdt på Skei i Jølster 17. 
februar, etter et seminar om yrkesetikk ar-
rangert av NBF i Sogn og Fjordane. Leder 
Marit L. Mellingen sørget for at årsmøtesa-
kene ble behandlet som de skulle. Årsmel-
dinga viste at det var arrangert et vellykka 
medlemsmøte før de lokale forhandlingene 
i fjor høst, med forbundsleder Monica 
Deildok som innleder. 13 av fylkeslagets 31 
medlemmer deltok på det møtet. Årsmel-
dinga forteller videre at fylkeslagets styre 
forhandlet i fire lokale lønnsforhandlinger 
høsten 2004, alle i KS-sektoren. 

Aktivitetsplanen som ble foreslått har 
tre punkter. Det skal arrangeres minikurs i 
forhandlingsteknikk, ett medlemsmøte og 
det skal drives verving. Så ville årsmøtet 
plusse på at det evt. skulle arrangeres fag-
lige temamøte i samarbeid med NBF lokalt 
også. Etter årsmøtet består styret i Sogn og 
Fjordane BF av: leder Marit L. Mellingen 
(Norge.no) og styremedlemmene Kasper 
Vejen (Sogndal bibliotek) og Gunnvor Schei 
(Sogn og Fjordane fylkesbibliotek).  

Cathrine Undhjem er leder 
i Oslo/Akershus BF. 

fokus. Et svar på denne artikkelen kom 18. 
desember og var undertegnet av bl.a. BF 
ved Drammen bibliotek. Dette gikk rett 
inn i den debatten årsmøtet hadde hatt om 
å være på vakt mot uthuling av kravet om 
fagutdannet biblioteksjef i kommunene. 

Oslo/Akershus BF 
fokuserer på skolebibliotek

Fylkeslagsleder Cathrine Undhjem hadde 
ingen problemer med å holde orden på for-
samlingen da forbundets største fylkeslag 
avholdt årsmøte i BFs lokaler i Lakkegata 3. 
mars. Bare rundt 15 av fylkeslagets 540 med-
lemmer var til stede. Årsmeldinga fortalte at 
de hadde arrangert åpent møte om jobbsø-
king for bibliotekarstudentene ved Høgskolen 
i Oslo sist vår, og møte for lokale tillitsvalgte 
før de lokale forhandlingene sist høst. Etter 
godkjenning av årsmelding og regnskap, ble 
valgene gjennomført. Cathrine Undhjem 
(Fylkesbiblioteket i Akershus) fortsetter 
som leder, og får med seg Gunhild Gjevjon  
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Men først startet vi med et lett måltid og 
selve årsmøtet kl. 18.00. Fylkeslagsleder 
Stine Fjeldsøe åpnet ved å ønske alle vel-
kommen. Som vanlig der mange yrkesaktive 
kvinner møtes (dessverre var ingen av våre 
mannlige medlemmer tilstede) var yngste 
deltaker en liten pike rundt halvåret. Etter 
framlegg av styrets årsberetning, regnska-
pet og revisjonsberetningen gikk vi over til 
innkomne saker. 

Det mest omfattende spørsmålet som 
ble drøftet blant medlemmene var:  Er det 
behov for et forhandlingsutvalg i Troms 
BF? Styret har registrert at det i andre fyl-
keslag er blitt opprettet forhandlingsutvalg 
og lurte på om dette også kunne være en 
idé for Troms fylkeslag. Begrunnelsen for 
å opprette et eget forhandlingsutvalg er at 
man da vil ha spisskompetanse i fylket, res-
surspersoner som kan bistå medlemmene i 
lønnsforhandlinger. Årsmøtet var enig i at 
dette helt klart kunne være en styrke for 
fylkeslaget, og foreslo at styret skulle finne 

tre personer som kunne tenke seg å danne 
et forhandlingsutvalg. I første omgang et 
utvalg som kan ta seg av spørsmål fra kom-
munesektoren, i og med at våre medlemmer 
fra statlig sektor alle er ansatt ved Universi-
tetsbiblioteket i Tromsø og allerede har den 
kompetansen de mener behøves pr. i dag. 

Deretter gikk vi over til valgene; Stine 
Fjeldsøe ble gjenvalgt som leder og Iren 
Syversen som styremedlem. I tillegg kom 
Marit Andersen Somby inn som nytt 
styremedlem. Lene Kjølaas (gjenvalg) og 
Margrethe Haslund (ny) ble varamedlem-
mer. Kirsti Hansen-Krone ble gjenvalgt som 
revisor. En av medlemmene kommenterte i 
forbindelse med valget av delegater til lands-
møtet i april at det for henne er naturlig at 
styrets medlemmer reiser på landsmøtet, og 
da det kun var oss tre i det nyvalgte styret 
som ytret ønske om å reise, ble det også 
utfallet her. Styret vil møtes før landsmøtet 
for å gå igjennom sakene, og til dette møtet 
kan fylkeslagets medlemmer komme med 
innspill som delegatene eventuelt skal ta 
med seg sørover. Det ble også diskutert at 
landsmøtesakene burde være en naturlig del 
av årsmøtet, og styret var enig i det. Grun-
net det nødvendige tidlig lagte årsmøte, 

rakk ikke medlemmene å få sakspapirer til 
landsmøtet.

Så var vi kommet til dagens høyde-
punkt. Einar Dahl hadde tatt med seg 
flotte plantegninger og fargeplansjer med 
bilder av innredning og fargevalg for det 
nye biblioteket på 3720 kvm. Biblioteket 
oppføres i disse dager, under det flotte taket 
til tidligere Fokus kino, midt i Tromsø sen-
trum. Dahl slo fast at dette bygget kommer 
til å bli Tromsøs flotteste bygg, på høyde 
med Ishavskatedralen! Han fortalte og 
viste engasjert hvordan de ulike etasjene i 
det nye biblioteket  kommer til å bli. Størst 
oppmerksomhet og entusiasme blant de 
fremmøtte bibliotekarene fikk den finske 
innleveringsmaskinen LibRetto. Alle så 
fram til å se ”vidunderet” med egne øyne, 
maskinen som kommer til å vise sine kun-
ster til alle som er innom biblioteket, bak 
glassvegger i 1.etg. Dette ser vi fram til alle 
som en!

Årsmøtet avsluttet ved at årsmøtet ble 
enig om at det neste medlemsmøtet skulle 
holdes i ny-biblioteket, og ønske de ansatte 
på folkebiblioteket lykke til med den forestå-
ende flyttingen!  

Damer med bibliotek i fokus...

Marit Andersen Somby
styremedlem i Troms BF

Mandag 14. februar ble Troms fylkeslags årsmøte arrangert på 
Rica Ishavshotell i Tromsø. Biblioteksjef Einar Dahl fra Tromsø 
bibliotek var invitert for å fortelle om Tromsø biblioteks nye 
praktbygg som er under oppføring. 

Stine Fjeldsøe (i midten) 
ble gjenvalgt som leder og 
Iren Syversen (til høyre) 
som styremedlem. I til-
legg kom Marit Andersen 
Somby (til venstre) inn 
som nytt styremedlem. 
(Foto: Troms BF)

Biblioteksjef Einar Dahl hevder at Tromsøs nye folke-
bibliotek, som i disse dager oppføres under det flotte 
taket til tidligere Fokus kino midt i Tromsø sentrum, 
kommer til å bli Tromsøs flotteste bygg, på høyde 
med Ishavskatedralen! (Foto: Troms BF)
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Babro Bakken har vært leder for BF-
klubben ved Deichmanske bibliotek det 
siste året. Stine Raaden har vært nestleder, 
Anity Harby har vært styremedlem, Aud K. 
Johnsen kasserer og Nina Stenbro sekretær. 
Årsmeldinga forteller at medlemmene har 
vært fortløpende informert om de sakene 
som styret til en hver tid har funnet viktige, 
gjennom egen epostliste. 

I de lokale forhandlingene i fjor var den 
lokale potten forholdsvis stor. 375 lønns-
trinn skulle fordeles på Deichmans ansatte. 
Som sedvanlig var føringen at skjevheter fra 
de sentrale forhandlinger skulle rettes opp. I 
fjor var det konsulentene som hadde sakket 
akterut. I årsmeldinga heter det: ”Mange 
hadde store forventninger, ikke minst vi i 
styret, men mange av lønnstrinnene gikk i 
år til de administrativt ansatte. Vi fikk totalt 
119 av de 375 lønnstrinnene. Styret sier seg 
likevel fornøyd med at fordelingen ble slik 
at flere medlemmer fikk litt, i stedet for at 
noen få fikk mye. Lønnsoppgjøret viser at 
det er svært viktig at den enkelte sender inn 
eget krav, noe som øker sjansen for opprykk 
betraktelig.”

En viktig sak for Deichman-ansatte for 
tida er omorganiseringa av etatene i Oslo 
kommune. Deichmanske bibliotek er ikke 
lenger egen etat, men inngår i den nye Kul-
tur- og idrettsetaten (KIE). Om dette heter 

det i årsmeldinga: ”Vi har dessverre ikke hatt 
direkte representasjon fra BF-Deichman i de 
forskjellige arbeidsutvalgene til kultur- og 
idrettsetat. Thor Bjarne Stadshaug har repre-
sentert oss her. Vi arbeider for å få direkte 
representasjon framover: BF-Deichman 
vil ha representasjon både i et felles MBU 
og et felles AMU for den nye Kultur- og 
idrettsetaten.” 

Det er altså nok å henge fingrene i for 
det nye klubbstyret ved Deichman. Nyvalgt 
leder ble Kari Lifjell, og med seg i styret har 
hun Stine Raaden, Anita Harby, Oddbjørn 
Hansen og Gjertrud Øvland. Informasjons-
arbeidet i forbindelse med omorganiseringa 
i etaten vil nok kreve en del arbeid av denne 

Årsmøte for BF-medlemmene
på Deichmanske bibliotek

Tekst & foto
Erling Bergan

Hovedstadens folkebibliotek er den arbeidsplassen der BF 
har flest medlemmer. Hvert år velger de seg et tillitsutvalg, 
med leder, nestleder og alle andre kjennetegn på lokal orga-
nisering. 8. februar var det tid for årsmøte, med 15 medlem-
mer til stede. Det totale medlemstallet er nå oppe i 85, en 
framgang på 4 siden forrige årsmøte. 

gjengen. Under årsmøtet var det mange som 
var frustrert over både kommunen og Deich-
man-ledelsen. BF-ledelsen slapp heller ikke 
fri for kritikk. Flere medlemmer ga likevel 
uttrykk for at de nå måtte se framover og 
utnytte de mulighetene til informasjon, med-
bestemmelse og påvirkning som byr seg.

Noe av det mest kritiske for hovedbi-
bliotekets framtid, er om videre framdrift 
av det nye biblioteket på Vestbanen tas ut 
av hendene på biblioteksjef Liv Sæteren, 
ble det sagt under årsmøtet. – Æren må 
den nye etatsledelsen gjerne ta, bare Liv får 
bestemme innholdet, var et av synspunktene 
som kom fram. For nå er ikke lenger folkebi-
blioteket egen etat i Oslo kommune.    

Barbro Bakken har vært leder 
for BF-gruppa ved Deichman-
ske bibliotek det siste året. 
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Formiddagen var viet lokale forhandlinger. 
Vi kikket inn etter lunsj, da fokus var på 
BFs tariffpolitikk. Forbundsleder Monica 
Deildok dro hovedtrekkene i de enkelte 
tariffområdene, blant annet for at disse 
tillitsvalgte bedre kunne takle eventuelle 
forhandlinger de måtte ta på ”feil” tariffom-
råde. Hun la også vekt på det gjennomgå-
ende preget på lønnsforhandlinger som de 
fleste tariffområder har, nemlig samspillet 
mellom sentrale og lokale elementer – også 
kalt den skandinaviske tonivå-modellen. 

Vi var vitne til at en rekke interes-
sante problemstillinger kom på bordet fra 
deltakerne. Anne Woje (Fredrikstad bibli-
otek) påpekte at det ikke bare er ulikheter 
mellom tariffområdene, men også innad i 
KS-sektoren. Ting gjøres på ulike måter fra 
kommune til kommune, så kanskje det ikke 
er så farlig å gjøre ting annerledes i egen 
kommune? Hun tok også opp spørsmålet 
om økonomisk ramme når man forhandler 
i kapittel 5. Formelt sett forhandler man 
uten ramme, men det er det jo vanskelig 
å forholde seg til som tillitsvalgt, særlig i 
”fattige” kommuner. Deildok repliserte at 

bibliotek) påpekte at særavtalen de har for 
ubekvem arbeidstid bør inneholde et pro-
senttillegg heller enn et kronetillegg, og det 
fikk tilslutning fra tillitsvalgte også i andre 
tariffområder. Dermed kan dette dukke opp 
som et forslag om tillegg i målprogrammet. 
Og til slutt ble programformuleringa om 
å prioritere lønn høyere enn sosiale goder 
tatt opp. Barbro Bakken (Deichmanske 
bibliotek) påpekte at dette arter seg ulikt 
alt etter hvilken livssituasjon man er i. Og 
Elisabeth Bergstrøm  la til at det her er en 
forskjell på sentrale og lokale forhandlinger, 
hvor de siste fokuserer mest på lønn.

Vi tok en prat med Elisabeth Gran 
(Asker bibliotek) etter møtet. Hun var med 
på initiativet til det første møtet for BF-til-
litsvalgte ved store arbeidsplasser for ett 
år siden. Hun var fornøyd med utbyttet av 
møtet i år. – Det er nyttig å høre andres er-
faringer og få luftet egne problemstillinger. 
Vi utgjør et nettverk, jeg vet hvem jeg kan 
kontakte rundt i landet når jeg vil lufte saker 
med andre – og i fjor benyttet jeg meg av 
det et par ganger. Det er bare halvannet år 
siden jeg ble tillitsvalgt, og som uerfaren er 
det spesielt nyttig med et slikt nettverk. 

- Får du ikke dekket behovet ved å gå 
på BFs kurs?

- Jeg har vært på kurs også. Men delta-
kerne der blir en veldig sammensatt gruppe. 

Med ansvar for mange

Tekst & foto
Erling Bergan

Er det mer enn ti medlemmer på en arbeidsplass, er det stort i BF-sammen-
heng. For de tillitsvalgte blir mange problemstillinger annerledes enn på 
mellomstore og små arbeidsplasser. Derfor satte ”de store” hverandre stevne 
i februar, for å dele erfaringer rundt lønnsforhandlinger og tariffpolitikk. 

man må prøve å forholde seg til et tall, og 
gjerne skule til ramma i kapittel 4. Elisabeth 
Bergstrøm (Porsgrunn bibliotek) mente 
at BF-tillitsvalgte kan be arbeidsgiver å 
antyde en slags ramme når kapittel 5-for-
handlingene starter. – For arbeidsgiver 
har jo tenkt på et nivå, sa hun. Og flere 
tillitsvalgte nikket samtykkende. Stine Bye 
Aarnes (Bærum bibliotek) la til at et når 
man i lokale forhandlinger forholder seg til 
sammenlignbare stillinger i kommunen, så 
gir det også en slags ramme. 

Forbundslederen tok også deltakerne 
gjennom de tariffpolitiske punktene i 
forslaget til nytt målprogram for BF. Dette 
skal behandles på landsmøtet i april, og 
fortjener mest mulig diskusjon på forhånd. 
Hun presenterte også en lønnsstatistikk 
som viste hvilke tariffområder som er 
”lønnsvinnere” og ”lønnstapere” for ulike 
stillingskategorier. Selv om det fremdeles 
er for mange medlemmer som ikke har 
oppdaterte lønnsopplysninger i medlems-
systemet vårt, indikerer mange av tallene 
tendenser vi mener stemmer. 

I kommentarene til tariffpunktene i 
målprogramforslaget, minnet Kari Elin 
Røyrane (Høgskolen i Bergen) om at mange 
i staten ønsker innført ny stillingskode 
som spesialbibliotekar, slik de har i Oslo 
kommune. Stine Raaden (Deichmanske 
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Noen representerer store grupper og noen 
representerer bare seg selv. Vi får en god del 
forskjellige problemstillinger. Det blir flere 
felles problemstillinger når vi som har flere 
medlemmer møtes. 

Under møtet tok Elisabeth Gran opp 
hvordan tillitsvalgte kan takle overraskelser 
som kan dukke opp i forhandlingssituasjo-
nen. Hun hadde selv opplevd det vanske-
lige ved at arbeidsgiver, på et litt uventa 
tidspunkt, sa at det ble brudd hvis ikke 
siste tilbud ble godtatt. – Hva gjør man da? 
Hva vil være god forhandlingsskikk? Disse 
spørsmålene førte til oppklaring fra Monica 
Deildok og erfaringer fra andre tillitsvalgte 
som også hadde opplevd å få overraskende 
utspill over bordet. Dette ga meg større 
trygghet rundt hva brudd innebærer, og 
trygghet i rollen som tillitsvalgt er viktig, 
påpeker hun. 

Elisabeth Gran har forhandlet lønn 

lokalt i to omganger, og det har vært krav 
innen både kapittel 3, 4 og 5, i tillegg til 
særskilte forhandlinger i kapittel 4A2. På 
spørsmål om det er gøy å forhandle, svarer 
hun at situasjonen kan være litt stressende, 
men også utfordrende. - Jeg var heldig og 
fikk være med på BFs forhandlingskurs rett 
før mine første forhandlinger. Å ha vært 
gjennom forhandlinger i rollespill på kurset 
ga meg mer trygghet. Det betyr også mye 
å ha med seg en bisitter. Selv om jeg har 
hovedansvaret, engasjerer bisitteren seg i 
problemstillingene og er en som jeg kan 
snakke med i pauser. Jeg forbereder meg 
godt, for å være trygg i det jeg framfører. 
Det vanskeligste er å takle overraskelser 
over forhandlingsbordet, sier hun. 

Noe som kan som kan gi tillitsvalgte ved 
Asker bibliotek en del å gjøre framover er 
nedskjæringer i bibliotekets budsjett. Bud-
sjettkutt er varslet også for 2006. Foreløpig 

er 350.000 kroner fjernet fra stillingsbud-
sjettet. Dette er stillingen til den som har 
ansvar for oppsøkende bibliotektjeneste. 
Politikerne vil opprettholde tjenesten 
ved hjelp av frivillige. Takket være ledige 
vikarmidler internt, ligger det ikke an til 
oppsigelse. 

- Vi er jo langt fra alene om å møte 
kommunale nedskjæringer. Kanskje dette 
kan være et naturlig tema neste gang til-
litsvalgte ved store arbeidsplasser møtes. 
Andre aktuelle tema kan være samarbeid 
internt med ledelsen på den enkelte ar-
beidsplass, medbestemmelsesmøter, o.l. For 
jeg tror denne møteformen bør fortsette. 
Vi bør samle oss rundt noen få tema, for 
å unngå at det blir for springende. Nytten 
ligger i å dele erfaringer og se hvordan ting 
kan håndteres og løses andre steder, sier 
Elisabeth Gran til slutt.  

Elisabeth Gran er BF-tillitsvalgt ved Asker bibliotek, og deltar i nettverket for tillitsvalgte ved store BF-arbeidsplasser. - Det vanskeligste er å takle overraskelser 
over forhandlingsbordet, sier hun. 
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Da Jakob Winding i januar overlot leder-
stolen til Pernille Drost, ble hun lett ironisk 
titulert som ”oppkomlingen”. Men det er 
hun  absolutt ikke. 

- Jeg har avtjent min politiske verneplikt 
som alle andre. Jeg har vært aktivt siden jeg 
var student. Jeg har sittet fire år i hovedbe-
styrelsen, to av årene i forretningsutvalget. 
Det er ingen som behandler meg som en 
oppkomling heller. 

- Hvordan har det vært å komme til BFs 
hus i Lindevangs Alle?

- Det er dejligt. Fantastisk å få lov til å 
arbeide med det man syns er sjov. Et meget 
stort privilegium, sier Pernille, som roser 
personalet for dyktighet og den nye ho-
vedbestyrelsen for å være spennende. - Det 
kunne ikke være bedre, sier hun. 

- Hva er så situasjonen for danske bi-
bliotekarer? Hvordan har arbeidsmarkedet 
endret seg?

- For 15-20 år siden var det generelt stor 

arbeidsløshet for akademikere i Danmark, 
og det ble vi rammet av. Det var et tradisjo-
nelt arbeidsmarked for oss den gang: I all 
hovedsak dreide det seg om folkebibliotek 
og forskningsbibliotek. Så fikk vi en god 
utvikling i det private arbeidsmarked. Men 
ikke alle fikk være med på dette. Vi har 
fremdeles et problem med at flere av de 
som ikke kom i arbeid for 15-20 år siden, 
fremdeles er uten arbeid. I de siste par årene 
har det vært en stigning i arbeidsløsheten 
igjen, men nå er den på vei ned igjen. Det 
er helt tydelig at det er det private arbeids-
marked og utradisjonelle bibliotekarstil-
linger som har vekst. Det er ikke den store 
utskiftningen i folkebibliotek. 

- Hva har BF gjort for å få til denne 
veksten?

- Vi har laget kampanjer for å gjøre 
oppmerksom på bibliotekarer overfor det 
private arbeidsmarked. Vi har laget ar-
beidsløshetskampanjer sammen med andre 
forbund. For øyeblikket er det stort fokus på 
å få akademikere ut i små og mellomstore 
virksomheter. Et marketingfirma ringer 
rundt til virksomhetene og markedsfører 
akademikere. For halvannet år siden fikk vi 
en karriererådgiver, som har mye fokus på 
det private området. Han snakker med de 
nyutdannete om å komme ut på det private 
arbeidsmarkedet og i utradisjonelle stil-
linger. Der har vi endret måten vi arbeider 

på. Karriererådgiving er meget viktig. Det 
lærer bibliotekarene å tenke annerledes. Det 
er ikke kun å snakke med arbeidsgivere og 
fortelle dem hva de kan bruke en bibliotekar 
til. Det er også å komme til bibliotekarstu-
dentene og si: Husk at du kan gjøre noe 
annet enn å jobbe i et folkebibliotek eller 
forskningsbibliotek. Karriererådgiveren og 
jeg har bibliotekarstudentene en hel dag, 
snakker med dem om forskjellige emner: 
hvordan lage en jobbsøknad, hvordan er 
arbeidsmarkedet, statistikk, hvor er det 
best å få arbeid. Og så bruker vi mye energi 
på å fortelle dem hva de kan, hva som er 
deres kompetanse og hvordan de skal selge 
dette til arbeidsgiverne. Jeg tror dette har 
vært nyttig. 

- Hva betyr karriererådgiveren for de 
yrkesaktive?

- Mange av de som er ansatt i det private 
og i utradisjonelle stillinger, synes de får 
mye mer ut av BF. Tidligere var det van-
skelig for dem å finne service i BF som de 
hadde bruk for. For vi kan ikke forhandle 
for dem, på det private arbeidsmarked har 
vi ikke overenskomster. Det er mye vi kan 
gjøre for dem bortsett fra lønnsforhand-
linger. For dem har det vært viktig at BF 
fikk karriererådgiver. Henvendelsene kom 
meget hurtig etter at han begynte. Det var 
et oppdemmet behov.  

- Hva bruker de karriererådgiveren til?

Synlighet og 
karriereutvikling
- Vi har en sinnsykt god utdannelse, vi må bare ut og vise oss fram litt mer, 
svarer Pernille Drost når jeg spør om hun er optimist på bibliotekarenes 
vegne. Den 32 år gamle bibliotekaren har overtatt ledelsen av danske BF, 
etter valgkamp mot den 56 år gamle forgjengeren Jakob Winding. – Jeg 
vil arbeide for å synliggjøre bibliotekarene, bibliotekene og vår faglighet. 
Jeg tror på begeistring og nysjerrighet. Og det gjør bibliotekarene også. 
Det er det vi skal ut og vise verden, proklamerte hun i valgkampen. 

Pernille Drost er nyvalgt leder av 
danske BF. Torsdag 14. april skal 
hun innlede på vårt eget BFs lands-
møteseminar under tittelen ”Hva er 
en bibliotekar? – arbeidsmarked og 
kompetansebehov i framtida”. Her er 
hun i samtale med Erling Bergan.
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- Det dreier seg om personlig utvikling 
på arbeidsplassen. Han tilbyr personlig-
hetstest  der man ser på dine styrker og 
svakheter, hvordan du arbeider, osv. Det er 
til hjelp for å se hvordan man kan utvikle 
seg på sin arbeidsplass. Han gjør det også for 
de som er arbeidsløse, for å se hva som kan 
være en god stilling å søke for den enkelte. 
Ansatte i folkebibliotek og forskningsbi-
bliotek benytter karriererådgiveren mindre. 
Det er sjeldnere at de vurderer å skifte jobb. 
De kunne hatt like stort utbytte av det, men 
de gjør det altså sjeldnere. 

- Vil dette være et varig tilbud fra BF?
- Ja. Dette øker. Det er det de vil ha av 

sin fagforening. Den personlig tilpassede 
service, den skreddersydde service. Jeg 
kunne også tenke meg at vi som fagfore-
ning traff folk mer. Når du har sittet i din 
jobb i 5 år, så burde du kanskje ikke være 
der mer? Du kommer ikke videre. Kanskje 
du burde prøve noe nytt. Vi kunne kontakte 
medlemmer uoppfordret når de for eksem-
pel har vært på samme arbeidsplass i 6 år, 
sende dem en email og spørre om de har 
vurdert å finne på noe annet. Karriereråd-
giveren har vært et friskt pust, og bidratt 
til å utvikle fagforeninga. Det er fort gjort 
å gjøre ting man alltid har gjort. Han har 
satt spørsmålstegn ved en del ting. Hvis vi 
fortsatt skal være relevante for medlem-
mene, må vi møte dem der de er i deres liv. 

Hvis du er ung kvinne og man kan se av 
alderen at det sannsynligvis har kommet 
et barn innefor de siste to-tre år, så kan vi 
kontakte folk og spørre hvordan det går. 
Man skulle huske folk i den fasen de er i 
arbeidslivet sitt. Vi har en tendens til å ha 
fokus på de som begynner i arbeidslivet og 
de som snart er ferdige. Vi har en stor del 
av medlemmene mellom 25 og 55 år som 
også har sine behov. 

- Hvordan vil du beskrive arbeidsmar-
kedet for bibliotekarer i Danmark akkurat 
nå?

- Vi inngår i noen store forandringer. I 
folkebibliotekene – og i offentlige stillinger 
generelt – har vi hatt en stor eldregruppe. 
Det er noen folkebibliotek der gjennom-
snittsalderen er 55 år og der det ikke har 
vært ansatt nye på 15-20 år. Nå skal vi ha 
en helt ny kommunal struktur, der de små 
kommunene skal slås sammen med store. 
Det tror jeg resulterer i færre folkebiblio-
tek. Stillinger vil bli inndradd når noen 
pensjoneres. Selvfølgelig vil det komme 
noen nye mennesker inn i folkebibliotekene 
når de gamle går av. Men det blir ikke den 
samme mengden. Vi har tidligere snakket 
om et generasjonsskifte i folkebibliotekene 
fram mot 2012. Det får vi nok, men det 
blir ikke like mange nye stillinger som vi 
trodde. Våre nyutdannede bibliotekarer 
må i større grad se til det private arbeids-

marked. Men så er det noen andre og nye 
kommunale arbeidsplasser. For en del av 
kommunalreformen handler om at det skal 
være digital borgerservice, og der vil jeg 
gjerne ha bibliotekarene inn. For de kjenner 
borgerne, de kjenner teknikken, de kjenner 
vitenstyring. Det handler om å ta seg av 
nye arbeidsoppgaver ute i rådhusene. Jeg 
er ikke bekymret for at bibliotekarene skal 
være gode nok til å håndtere digital infor-
masjonsforvaltning i kommunene. Men det 
er ikke så mange som gjør det ennå. Og det 
er mange arbeidsgivere som ikke vet at vi er 
gode til å gjøre dette.

- Hvordan håndterer BF dette?
- Vi skal gjøre mye med dette i tida som 

kommer. I januar 2006 starter det hele, da 
blir kommunestrukturen endret. I 2007 skal 
det være helt på plass. Vi må bruke 2005 til 
å snakke med omverden om dette. Vi har 
ikke mye tid. Hvis vi vil prege utviklingen, 
så er det nå. 

- Hvor mange av BFs medlemmer har i 
dag ikke-bibliotekariske stillinger?

- Vi har over 600 privatansatte medlem-
mer, av i alt rundt 5500 medlemmer i BF. 
Mange av de som er på det statlige området 
gjør heller ikke det man kunne kalle typisk 
bibliotekararbeid. Men vi er stadig overvei-
ende innenfor folkebiblioteksektoren.

- Er bibliotekarutdanningen på høyde 
med det nye arbeidsmarkedet? 

Foto: Erling Bergan
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- Jeg synes utdanningen stemmer godt 
med dette nye bildet. Utdanningen er fak-
tisk mer moderne enn arbeidsmarkedet. 
Problemet de siste årene har vært at folke-
bibliotekene ikke synes utdanningen passer 
til dem, at de nyutdannede ikke kan det de 
burde kunne. Mens studentene til gjengjeld 
sier at de jo ikke vil til folkebibliotekene, de 
vil gjøre alt mulig annet. Der jeg ikke synes 
utdannelsen helt passer, er at du i dag kan 
bli bibliotekar med en bachelor pluss et 
halvt års praksis. Jeg vil gjerne ha en sterk 
akademisering av bibliotekarutdanninga, at 
den blir en ren kandidatutdannelse med en 
treårig bachelor og en toårig overbygning 
(dvs. mastergrad-nivå. red.anm.). Kompe-
tansen som trengs både i folkebibliotek og 
de andre arbeidsmarkeder, krever høy grad 
av utdanning. Jeg tror det vil styrke vårt fag 
betraktelig. 

- Dette er det motstand mot blant bi-
bliotekarene?

- Det er nok noe blandet. Også folke-
bibliotekene ansetter mer og mer folk fra 
andre fag, spesielt fra humaniora og infor-
masjonsvitenskap. Og de har jo mastergrad. 
Så hvis vi skal kunne konkurrere om stil-
linger, så må vi ha like god utdanning som 
dem. Når folkebibliotekene blir større, får 
de en større blanding av utdannelser. Da 
må vi også ha mastergraden, for å kunne 
matche – så vi ikke blir utkonkurrert. Det 
er en generell trend i Danmark at alle utdan-
nelser blir mer akademiske.

- Hvordan er det med arbeidsmarkedet 
for bibliotekarer på universitet og høgsko-
ler? Vokser det?

- Det er ganske stabilt. Det var noen 
nedskjæringer for 3-4 år siden, da vi fikk 
ny regjering som skar mye ned på offentlig 
sektor. Men også i disse bibliotekene er det 
tydelig at man går mot mer akademisering. 
Tidligere hadde du forskningsbibliotekarene 

(tilsv. våre norske universitetsbibliotekarer 
og fagreferenter, red.anm.), bibliotekarene 
og de merkantile. Når vi får automater 
til mange av de manuelle oppgavene, er 
det de merkantile som forsvinner. Nå har 
man faktisk også holdt opp med å ansette 
forskningsbibliotekarene. Men bibliote-
karene forsvinner ikke, de går et skritt 
opp i kompetanse. Det er bibliotekarene 
som virkelig er den største gruppen nå. 
Og flere innenfor universitetsbibliotekene 
sier at de kun ansetter bibliotekarer med 
mastergrad. 

- Hvordan er det på grunn- og videregå-
ende skoler?

- Det ser ikke godt ut. Det har vært en 
reform nå i gymnasene, der disse har blitt 
selveiende institusjoner. Vi prøver å få 
bibliotekarene inn i et kompetanseforløp i 
det første halvåret av skolen. Men dette er 
ikke prioritert på skolene, og de kjemper om 
pengene med gymnaslærerne. Vi prøver å få 
bibliotekarene inn, men det er ikke lett. 

- Du har gjort synlighet til slagord for 
din inntreden som BF-formand. Hvorfor er 
dette så viktig?

- Jeg har brukt det både om synlighet i 
egen organisasjon, og utover. Når det gjelder 
den utadrettede synlighet, så kan man ikke 
forvente at man skaper jobber til biblioteka-
rer hvis ikke omverden vet hva vi kan. Det 
er ingen som kommer til oss og spør om vi 
ikke har lyst til å arbeide med det ene eller 
det andre. Vi er i en konkurransesituasjon 
med mange andre utdanninger. Det er viktig 
at vi går ut, på vegne av våre medlemmer, 
og forteller hva vi kan. Vi må endre bildet 
av at en bibliotekar er en som kun arbeider 
i folkebibliotek, og der jobber de bare med 
bøker. For meg er synlighet å formidle vårt 
fag og endre noen assosiasjoner omkring det 
å være bibliotekar. 

- Hvordan vil BF bli mer synlig med deg?

- Det er for eksempel å komme i avisen, 
å blande seg i debatten. Tidligere var det 
mer at vi svarte når vi ble spurt. Nå er det 
mer slik at jeg går ut og sier noe uten at noen 
har spurt oss. Vi må bygge et nettverk med 
politikere. Vi kan ikke få innflytelse hvis 
politikerne ikke vet hva vi kan og hva vi står 
for. Samtidig må vi ikke være naive og tro vi 
kommer i avisene hver dag. Men hvis man 
har noe interessant å si, så kan man forhå-
pentligvis få noen til å fortelle det videre.

- Er det offentligheten eller politikerne 
som er hovedmålgruppa for synligheten?

- Alle! I den tid jeg satt i hovedbestyrel-
sen hadde vi ikke kontakter med politikere, 
verken nasjonalt eller lokalt. Og det er jo de 
som legger linjene for hvordan vårt samfunn 
skal være og hvordan vår kulturpolitikk skal 
skrus sammen. Vi er nødt til å ha en synlig-
het overfor de mennesker som arbeider med 
kulturpolitikk. Bibliotekene er jo nærmest 
den største kulturpolitiske institusjonen i 
Danmark. Så vi må komme mye nærmere 
beslutningstakerne enn vi hittil har gjort.

- Hva slags image har bibliotekarer i 
Danmark? Har dansker flest et bilde av bi-
bliotekarer som du kan være fornøyd med?

- Det avhenger av hvilken danske du 
snakker med. Det er en ting alle tenker om 
bibliotekarer. Det ble laget en undersøkelse 
en gang om hvordan man tenkte om ulike 
yrkesgrupper i offentlig sektor. Bibliotekaren 
fikk riktig høy score, ikke minst på trover-
dighet osv. Det er fordi vi er veldig nøytrale. 
Det er jo sjelden man får problemer med en 
bibliotekar, eller at en bibliotekar ødelegger 
for deg. Det at bibliotekaren oppfattes å gi 
god service, har troverdighet, at det er et 
kvalitetsstempel på bibliotekaren, det kan 
jeg godt like. Men jeg kan ikke like den 
andre delen, som kanskje dominerer for 
mye, at en bibliotekar er en som jobber på 
et folkebibliotek, og at en bibliotekar kun 
arbeider med bøker. Det syns jeg er pro-
blematisk. Folk tror f.eks. ikke at det er vi 
som har laget tjenestene på bibliotek.dk. De 
tror det sitter en IT-nerd og lager dette. Det 
stemmer jo ikke! De tror ikke bibliotekaren 
kan ta den tekniske delen. Men det er jo det 
vi gjør. Jeg vil gjerne få fram at vi lager det 
hele. Når publikum ser en bibliotekar på et 
folkebibliotek, så ser de bare en liten del av 
fagligheten hos den personen. De ser ikke 
at den personen går bak på et kontor, setter 
seg ved en datamaskin og utfører høyt spe-
sialisert arbeid. De må gi oss den størrelse 
og kompleksitet som vi fortjener. 

- Er det vanskeligere å argumentere for 
bibliotek i det politiske klimaet etter den 
politiske høyredreiningen som kom med 
Anders Fogh Rasmussen i Danmark fra 
2001?

- Nei, det syns jeg faktisk ikke. Proble-
met er et litt annet. I 2000 fikk vi en ny 
biblioteklov, som krever at det skal være 
en likestilling mellom mediene. Det var en 
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klar markering av at alle bibliotek nå skulle 
tilby musikk, CD-ROM, osv. Det skulle ikke 
bare være bøker. Den nåværende regjering 
har hatt et mer statisk kultursyn: Ballett, 
opera og boken er det eneste riktige. Altså 
meget tradisjonelt. 

- Men de er positive til bibliotek?
- Ja det tror jeg nok. Det er mer kommu-

nene som bestemmer hvordan bibliotekene 
blir prioritert. Noen kommuner har god 
bibliotekpoltikk, så har du andre som aldri 
har prioritert bibliotek. Det er mer på kom-
munalt nivå at prioriteringene foregår. 

- I Norge er det snakk om å flytte vekt-
legginga av folkebibliotek fra kulturpolitikk 
til større vekt på kunnskapssamfunnet. Er 
dette en problemstilling du kjenner igjen 
fra Danmark også?

- Vi fikk stort fokus på vitensamfunnet 
da datamaskiner og internett gjorde sitt 
inntog. Det gjaldt formidlingskompetanse 
i forhold til våre brukere. Men jeg synes 
kultur og kunnskap går meget godt hånd 
i hånd. 

- Er informasjonskompetanse et viktig 
spørsmål i folkebibliotekene?

- Ja, absolutt. Det er for sent å begynne å 
gjøre dette på universitets- og høgskolenivå, 
du må lære det fra du er helt liten. Informa-
sjonskompetanse er ikke kun når du går i 
skolen, men hvordan du forstår samfunnet, 
hvordan du kan utvikle deg i samfunnet. 
Det dreier seg også om biblioteket som 
redskap for integrasjon av innvandre og 
flyktninger. Det er også en form for infor-
masjonskompetanse, hvordan du kan forstå 
det samfunn du er i. 

- I Norge er det også et utbredt syns-
punkt at bibliotekarkompetansen har større 
framtid enn bibliotekene som institusjoner. 
Kjenner du igjen det?

- Ja, det syns jeg nok. Biblioteket som 
fysisk rom er i ferd med å endre seg svært 
mye. Det handler mye om bibliotekaren 
i det virtuelle bibliotek, ikke så mye i en 
institusjon. Jeg tror det er riktig fokus å 
ha, å se mer på bibliotekaren enn det rom 
vi er i, eller den institusjon vi er i. Mye av 

servicen legges online og brukerne blir mer 
selvhjulpne. Så vi må komme inn et annet 
sted, på en annen måte, sier Pernille Drost 
til slutt. 

Hun har mer på lager, men det kan du 
høre når hun innleder på BFs landsmøte-
seminar 14. april 2005. For Pernille kommer 
mer enn gjerne på norgesbesøk. - Jeg ser 
gjerne at det nordiske BF-samarbeid blir 
sterkere. Vi gjennomgår mye av den samme 

utviklingen på arbeidsmarkedet, men 
takler det noe ulikt. Vi har samme fokus 
på kompetanse. Vi ser også den samme 
IT-utviklingen. For meg er det interessant 
å kikke på Norge og Sverige fordi man kan 
bli bibliotekar på mange forskjellige skoler, 
ulikt situasjonen i Danmark, sier Pernille 
Drost, og legger til at det også er språklige og 
økonomiske grunner til at det nordiske BF-
samarbeidet kan spille en økende rolle.  

Fire nyutdannede bibliotekarer med 
mastergrad i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap startet i februar 2005 et 
firma med støtte fra ulike næringsråd 
og universitet. De har kalt virksomheten 
”Dansk Arkivtjeneste”. Kundene deres er 
kommuner med rot i arkivene. Dansk BF 
melder: ”Der var ikke langt fra tanke til 
handling, da regeringen lancerede struk-
turreformen forrige år. Med baggrund i 

en af anpartshavernes praktiske erfaring 
fra en projektansættelse hos Rosenholm 
Kommune, opstod muligheden for at for-
ene kvalifikationer og virkelyst. Evnen til at 
skabe orden i kaos og strukturere viden er et 
kardinalpunkt, både i deres uddannelse og i 
de arbejdsopgaver, der indgår i en kommu-
nesammenlægning. Disse kvalifikationer er 
nødvendige for at sammenlægningerne kan 
foregå smertefrit i de enkelte kommuner.” 

Og Sine Lindegaard Fogh-Nielsen, med-
lem av BFs hovedbestyrelse, kommente-
rer initiativet: ”Jeg tror bestemt, de fire 
kandidater bag Dansk Arkivtjeneste 
har set rigtigt i deres forretningsfokus. 
Der er ingen tvivl om, at det bliver en 
kæmpe opgave at få styr på arkiver og 
information i de forestående kommu-
nesammenlægninger. Kunderne er der. 
Ingen tvivl om det.”  

Danske bibliotekarer starter eget firma
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Hva driver disse bibliotekforskerne 
med?

Bibliotekfaget er grunnleggende praktisk. 
Skal bibliotekforskningen bli lest, vurdert 
og anvendt må resultatene formidles til 
praktikerne. Det foregår, som Øivind 
Frisvold og Liv Gjestrum har nevnt på 
biblioteknorge, en god del forskning om 
folkebibliotek i Norge. Denne forskningen 
har lenge blitt formidlet gjennom foredrag, 
rapporter, artikler i bibliotektidsskrifter 
og enkelte bøker. Men det er fortsatt mye 
som kan gjøres for å skape et sterkere 
sampill mellom de som forsker og de som 
praktiserer.

Dette betyr også at forskere og prakti-
kere må snakke mer sammen og lære mer 
om hverandre. Jeg tror det er sunt og riktig 
for hele bibliotek-Norge når praktikerne 
står fram og ber om bidrag, innspill, ana-
lyser og prosjekter fra forskningsmiljøet. 
Bibliotekenes omverden er i rask forand-
ring. Ytre krav til omstilling og innsparing 
er økende. Samtidig forventer brukerne 
nye tjenester. I denne situasjonen trenger 

praksisfeltet gode argumenter, modeller og 
perspektiver fra forskerne.

Hva gjør forskerne?

Forskerne kan bidra med mye, men det fin-
nes også klare begrensninger. Den viktigste 
begrensningen ligger i arbeidstida. La meg 
bruke de norske bibliotekutdanningene 
som eksempel.

Oslo, Tromsø og de mindre utdannin-
gene sysselsetter i alt kanskje førti lærere 
på heltid. Disse kan (i snitt) i høyden bruke 
25 % av sin arbeidstid på forsknings- og 
utviklingsarbeid, vil jeg tro. Dette tilsvarer 
ti årsverk - som skal dekke alle aktive deler 
av norsk bibliotekforskning. Jeg har ikke 
regnet på den detaljerte tidsbruken. Men 
hvis vi antar at halvparten av denne FoU-
tida brukes på pedagogisk utviklingsarbeid 
og på mer bibliotektekniske spørsmål (kat 
& klass, gjenfinning, datasystemer, grense-
snitt) og resten fordeles likt på fag- og 
folkebibliotek, disponerer folkebibliotekene 
2-3 FoU-åsverk pr. år.

Hvis disse 24-36 FoU-månedene (mer er 
det ikke) hovedsaklig brukes til å skrive aka-
demiske artikler, kan det kanskje resultere 
i 6-8 solide fagartikler om folkebibliotek 
i året. En slik produksjon ville i høy grad 
styrke det faglige grunnlaget for norske fol-
kebibliotek. Men disse artiklene ville ikke i 
seg selv være godt synlige eller umiddelbart 
relevante for miljøet.

Etter at Norsk tidsskrift for bibliotek-
forskning ble nedlagt (et stort tap), finnes 
det ingen grei kanal for publisering av 
forskningsartikler på norsk. Som en del 
av kvalitetsreformen blir universiteter og 
høyskoler nå økonomisk belønnet for å 
publisere på engelsk - i tidsskrifter med 
fagfellevurdering.

Styrket formidling

Både faglig og økonomisk er det helt 
nødvendig for norske bibliotekforskere å 
publisere jevnlig i fagfellevurderte tids-
skrifter med streng kvalitetskontroll. Det 
er bare ved å skrive ”for andre forskere” 
at vi kan oppnå tilstrekkelig faglig tyngde. 
Men disse artiklene vil sjelden være lett 
tilgjengelige og relevante for praktikerne. 
Jeg mener derfor at norske bibliotekarer har 
full rett til å kreve at vi også ivaretar en bred 
praksisrettet formidling. Hvis dere ber om 
at 25 % av FoU-tida brukes til formidling, 
tilsvarer dette en 7-8 månedsverk pr. år. Det 
er ikke all verden, men det er heller ikke en 
helt ubetydelig ressurs.

Hvordan kan en slik ressurs utnyttes 
mest effektivt? Med andre ord: hvordan kan 
norske bibliotekforskere best bli synlige og 
relevante for vanlige folkebibliotekarer - og 
for politikerne og velgerne som bestemmer 
over deres budsjetter? Hva er vår mediestra-
tegi? La meg lufte noen ideer.

1. Vi bør bruke internett bevisst og 

Forskning, formidling og folkebibliotek: 

Sterkere samspill!

Tord Høivik
Førsteamanuensis
Avdeling for journalistikk, bibliotek- 
og informasjonsfag
Høgskolen i Oslo

Bibliotekforskning har liten hensikt om den ikke omsettes i endret 
praksis. Forskerne trenger praktikerne like mye som praktikerne - i 
dagens turbulente verden - trenger forskerne, hevder Tord Høivik. Han 
minner samtidig praktikerne om at forskning bør ha konsekvenser, og 
mistenker at lite har skjedd med kvaliteten på svarene siden den store 
undersøkelsen av referansekvalitet fra nittiåra. 
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aktivt i formidlingen. I dagens verden er 
nettet den lettest tilgjengelige kilden for 
informasjon - inkludert informasjon fra 
forskere. Her mener jeg nok fagfolkene 
selv og deres institusjoner har mye ugjort. 
Men jeg anbefaler at dere ser etter selv på 
nettet - og melder fra til utdanningene 
om hva dere savner av prosjektoversikter, 
artikler i fulltekst og kortere populære 
presentasjoner.

2. Vi bør (ofte) velge praksisrelevante 
prosjekter - og deretter skrive våre publika-
sjoner slik at deres betydning for praktikerne 
kommer klart og tydelig fram. De fleste 
artikler og rapporter kunne med fordel ha 
et gjennomtenkt avsnitt som handler om: 
Hva betyr dette for bibliotekenes framtidige 
praksis? Hva er handlingskonsekvensene?

3. Vi bør i høyere grad spørre oss selv: 
Hvordan kan jeg utnytte min faglige bak-
grunn i den mer generelle bibliotekdebat-
ten? Formidling dreier seg ikke bare om å 
presentere resultater fra egne prosjekter i 
en lett tilgjengelig form - det dreier seg like 
mye om å formidle innsikter og diskusjoner 
fra hele den internasjonale bibliotekfors-
kningen inn i det norske miljøet.

4. Vi bør i langt høyere grad synliggjøre 
og tilgjengeliggjøre gode studentbidrag på 
internett.

5. Vi bør arbeide for en mer samordnet 
publiseringsstrategi - som omfatter både 
papir og nett, og både populære og fag-
fellevurderte artikler. Etter min mening 
kan vi godt eksperimentere litt med ulike 
former for nettpublisering - heller enn å 
vente at Den Store Utredningen skal løse 
problemene.

Blogg og bibliotek har begynt (glim-
rende) - kan den utvides? Kan utdanningene 
prøvekjøre en ordning for fagfellevurdering 
av enkeltartikler (inntil vi får et passende 
tidsskrift - som kanskje må være inter-
nordisk - på plass)? Kan de eksisterende 
tidsskriftene sørge for gratis fulltekstpubli-
sering (i HTML) av alt de utgir - eventuelt 
med et par måneders forsinkelse av hensyn 
til salget?

Krav til begge parter

Skal slike ting skje med en rimelig fart, må 
både bibliotekarer og forskere bli tydeligere 
på hva de ønsker og hva de kan tilby. Vi kan 
gjerne snakke høyere - både når det gjelder 
kritikk og ros. Miljøer utvikler seg når det 
stilles konstruktive krav - og når gode tiltak 
får høylydt belønning.

Dette gjelder begge veier. Jeg er glad 

for at det stilles krav til forskning og 
forskningsformidling. Vi kan få til mye 
med noen ganske enkle grep - illustrert i 
punktene 1-5. Vi trenger at bibliotek-Norge 
(utenfor utdanningene) minner oss på at vi 
må styrke formidlingen.

Samtidig minner jeg praktikerne om at 
forskning kan (og bør) ha konsekvenser for 
hva som skal regnes som fornuftig praksis. 
To eksempler kan være:

1. Den store undersøkelsen av refe-
ransekvalitet fra nittiåra. Dette prosjektet 
var svært praksisrelevant og ble grundig 
formidlet til miljøene. Men jeg har en mis-
tanke om at kvalitetssikringen av svar ikke 
er så veldig utviklet siden den gang.

2. Internasjonale studier av normer for 
samlingsutvikling viser (mener jeg) at svært 
mange norske folkebibliotek sitter på alt for 
store og ukurante samlinger.

På begge områdene kunne forskeren 
spørre: Vil dere gripe tak i dette? Trenger 
dere faglige råd? En bibliotekforskning som 
ikke omsettes i en endret praksis, har liten 
hensikt. Forskerne trenger altså praktikerne 
like mye som praktikerne - i dagens turbu-
lente verden - trenger forskerne.  

Både faglig og økonomisk er det nødvendig for norske bibliotekforskere å publisere jevnlig i tidsskrifter beregnet på andre forskere, men dette er sjelden tilgjengelig 
og relevant for praktikerne. Derfor har norske bibliotekarer rett til også å kreve en bred praksisrettet formidling, hevder Tord Høivik. (Foto: Erling Bergan)
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Vi ble kjent med forskningsarbeidet hen-
nes blant annet gjennom oppslag i Aften-
posten. ”Hurra for folkebibliotekene! På 
landsbasis mener innbyggerne fl est at de får 
det fi redobbelte igjen for hver skattekrone 
som brukes på bibliotekene”, skrev tanta 
i Postgirobygget. Hele bibliotekbransjen 
fi kk et akutt kjærlighetsforhold til Svan-
hild Aabø. Og mange nyforelskede møtte 
opp for å høre hennes disputas, som faglig 
sorterte under Institutt for media og kom-
munikasjon ved Universitetet i Oslo. De 
likte konklusjonene hennes. Men opponen-
tene var mest interessert i metodene hun 
hadde brukt. 

Men la oss ta seansen fra starten av. 
Doktordisputaser følger et rituale. Det 
merker man når auditoriet reiser seg for 
prosesjonen som skrider ned mot podiet. 
Her er disputasens leder, professor Eli 
Skogerbø. Her er førsteopponenten, pro-

fessor Robert Usherwood fra University 
of Sheffi  eld. Og her er andreopponenten, 
seniorforsker Trine Bille fra Amternes og 
kommunernes forskningsinstitut i Køben-
havn. Foruten doktoranden selv, som går 
først med tilsynelatende stødige skritt. Eli 
Skogerbø tar ordet. Det hele foregår på 
engelsk. Hun melder at avhandlingen ble 
godkjent før jul, og at prøveforelesningen 
dagen før også ble tilfredsstillende gjen-
nomført. Navnene på opponentene blir 
oppgitt, hvoretter hun kunngjør: ”Should 
any person present wish to speak as oppo-
nent ex auditorio, notice must be given to 
me before the second ordinary opponent 
is called upon to speak.”

Javel, her er det altså anledning for 
hvem som helst til å opponere mot Svanhild 
Aabøs avhandling? Den menige tilhører 
har ikke hatt mer enn noen minutter på 

Doktordisputas om 
folkebibliotekenes verdi
”Breathe” sto det forståelig nok på Svanhild Aabøs 
jakke-button. Det var fredag 4. mars og hun var akkurat 
ferdig med å forsvare sin doktor avhandling. De to oppo-
nentene hadde holdt det gående i fl ere timer. Fra store 
vitenskapsfi losofi ske refl eksjoner til intrikate metode-
spørsmål. Det røynet på for noen og enhver å beholde 
konsentrasjonen. Da Svanhild Aabø omsider kunne 
puste ut, var hun doktor. 

Tekst & foto
Erling Bergan

”The Value of Public Libraries : a met-
hodological discussion and empirical 
study applying the contingent Valua-
tion Method” er tittelen på Svanhild 
Aabøs doktoravhandling. Den består 
av fi re papers bundet sammen av et 
introduksjonskapittel. 
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seg til å kikke på avhandlingen, lagt ut 
ved inngangen til auditoriet først samme 
dag som disputasen foregår. Det kan ikke 
være oss hun mente? Jeg spør mer garvete 
disputas-gjengere, som forteller at det 
er svært sjelden at noen opptrer slik ”ex 
auditorio”. Det må nærmest være hvis en 
professor skulle hevde at en avhandling er 
intellektuelt tjuvgods. Ingen slik dramatikk 
oppstår under Svanhild Aabøs disputas. 
Selvfølgelig ikke.

Ordet går så til Svanhild Aabø, som i 
korte trekk forteller hva avhandlingen går 
ut på. Hun tar utgangspunkt i to hoved-
utfordringer for dagens bibliotek: Det 
digitale samfunns effekt på bibliotek og 
bibliotekbruk. Og det vedvarende økono-
miske trykket på bibliotekbudsjettene. Hun 
viser til andre studier som er relevante for 
hennes eget prosjekt, som dreier seg om 
å måle verdien og effekten (”impact”) av 
folkebibliotek. Det er altså både bibliote-
kvitenskap og samfunnsøkonomi inne i 
bildet her. Strengt tatt er det vel riktigere 
å si at det er økonomiske og samfunnsvi-
tenskapelige fag anvendt på 
bibliotekområdet. 

I doktoravhandlingen 
undersøkes befolkningens 
villighet til å betale og vil-
lighet til å akseptere kom-
pensasjon (altså indirekte 
betaling gjennom skattesed-
delen) for folkebibliotekets 
tjenester. Vurderingene ba-
serer seg altså på at folk kan 

forholde seg til et tenkt marked, et marked 
som ikke finnes, det vil si: kjøp av bibliotek-
tjenester på folkebibliotekområdet. 

Hva er så folk villig til å betale for fol-
kebibliotek, hvis tjenesten ble radert ut av 
de offentlige budsjettene og biblioteklova 
forsvant? - 94 prosent føler eiendomsrett 
til folkebibliotekene, de hevder at det er en 
demokratisk rettighet å ha bibliotek i kom-
munen sin. Dette overveldende flertallet er 
oppsiktvekkende høyt. Og de er villig til å 
betale fra 400 kroner til 2000 kroner årlig 
for å opprettholde bibliotektjenesten der-
som kommunene ikke lenger har råd til å 
ha bibliotekene på budsjettet, sier Svanhild 
Aabø. Hun legger til at folkebibliotekene er 
en av de få offentlige møteplasser som er 
igjen i Norge, en arena for alle slags folk. 

- I min undersøkelse svarer 60 prosent 
at de har brukt folkebiblioteket det siste 
året. Men et klart flertall, også blant ikke-
brukerne, mener det er en demokratisk 
rettighet å ha folkebibliotek i kommunen. 
Også ikke-brukerne er villig til å betale for 
bibliotektjenesten. Flertallet oppgir både 

egeninteresse og samfunnsinteresse som 
motiver for å verdsette biblioteket. Verdien 
av egen og familiens bruk er størst og ut-
gjør vel 60 prosent av totalverdien. Spesielt 
interessant er det at så mye som 35- 40 
prosent av bibliotekets verdi begrunnes 
med kulturelle og sosiale verdier. Blandin-
gen av egeninteresse og samfunnsinteresse 
forteller at biblioteket blir sett på som et 
fellesgode og en institusjon for alle i kom-
munen. Folk mener biblioteket er viktig 
for seg og familien, men verdsetter også at 
andre personer bruker det, går det fram av 
Svanhild Aabøs doktoravhandling.

Tilbake til selve disputasen. Svanhild 
har gjort seg ferdig og grillingen kan be-
gynne. Førsteopponent er Bob Usherwood. 
En dannet brite, elskverdig, akademisk 
og med en og annen lun understatement. 
Selv om Svanhild Aabø i sin innledning 
hadde berørt spørsmålet ”Can economic 
models for valuating non-market goods 
be fruitfully applied to public libraries?”, 
så var det nettopp dette førsteopponenten 
ville vite mer om. Han henviste stadig til 
David Boyles bok “The tyranny of numbers: 
why counting can’t make us happy”, og 
det forteller vel alt om hans skepsis til å 
kvantifisere verdien av bibliotek. Han stilte 
også spørsmålstegn ved hvor ”credible the 
findings are to funders”. 

Men Usherwood begynte på det over-
ordnete plan. Hva er dine underliggende 
personlige filosofiske holdninger til fors-
kning, spurte han. ”How do you find 
knowledge”, spurte han. Og Svanhild Aabø 
svarte som best hun kunne. Som bibliote-
kar har jeg reflektert mye over hvordan jeg 
kan være mest mulig objektiv i min fors-
kning, sa hun. Jeg har prøvd å bruke så gjen-
nomsiktige forskningsmetoder som mulig, 

Doktorand Svanhild Aabø 
måtte forsvare seg mot 
førsteopponent Bob Usher-
woods skepsis til kvantita-
tive metoder og økonomisk 
teori for å bestemme folke-
bibliotekenes verdi i sam-
funnet. 

Auditoriet hadde 
flere tilhørere enn 
det som er vanlig 
under doktordispu-
taser, da Svanhild 
Aabø gikk den siste 
mila og ble ”doc-
tor rerum politica-
rum”.





Side 20 Bibliotekaren 3/2005

la hun til. Usherwood holdt fram: Hvorfor 
skrev du dette? Hvem har du skrevet det 
for? Hvilke andre forskningsmetoder enn 
CV (contingent valuation, en metode hen-
tet fra det økonomiske fagområdet) har du 
vurdert å bruke? Osv. 

Det er åpenbart at førsteopponenten 
forventer generell og bred akademisk dan-
nelse av en doktorand. Og han forventer en 
reflektert holdning til bruken av kvantita-
tive metoder. Usherwood vender tilbake til 
sin grunnleggende tall-skepsis, presentert 
på den høflige og indirekte måten engelsk-
menn er så flinke til: ”Listening to your 
answers and reading your work, I feel that 
the candidate places great faith in econo-
mics. How can you, for example, justify 
the statement on page 120, …”, sier han, 
og siterer fra Svanhild Aabøs avhandling: 
“Within the social sciences, economists 
have developed the most sophisticated 
methods for determining the value of non-
market goods.” 

Aabø forsvarer seg med at økonomene 
de siste tredve årene har fått økt interesse 
for å bestemme pengeverdien av ”non-mar-
ket goods”, og da spesielt innen miljøfeltet. 
Nå har hun altså anvendt økonomiske 
metoder på folkebibliotek, og presiserer 
at verdien av bibliotekene må ses fra flere 
vinkler, både de som kan tallfestes og de 
som ikke kan det. ”I’m not sure of the 
importance you give to figures in all this. 
Have you got a percentage on it, since we 
are talking figures?” sa Usherwood med 

sitt britiske vidd.  
I løpet av disputasen kom det fram 

flere interessante problemer knyttet til 
metoden. Når man spør befolkningen om 
å verdsette bibliotek, hvordan kan man 
sammenstille svarene når de har så ulik 
faktisk kunnskap om hva bibliotek er? Og 
hvordan sammenstille svar om bibliotekets 
verdi mellom innbyggere i en kommune 
med godt utbygd bibliotek og en med dårlig 
utbygd bibliotek? Og er det mulig for folk 
å gi en verdi på informasjon før de reelt 
trenger den? 

Etter professor Usherwoods utspørring, 
og en kort pause, var det andreopponent  
Trine Bille sin tur. Ettersom Aabø har måt-
tet lære de økonomiske teoriene ”the hard 
way” fordi hun ikke har formell utdanning 
i dette feltet, var det nettopp forståelsen 
for de økonomiske teoriene og metodene 
som etter hvert ble økonomen Trine Bille 
sitt ærend. Hun hadde en rekke kritiske 
spørsmål å stille. Klokka ble etter hvert 
godt over tolv. Svanhild Aabø hadde vært 
i ilden mer eller mindre sammenhengende 
siden kvart over ni om morgenen. Konsen-
trasjonen glapp hos flere av tilhørerne, det 
var ikke vanskelig å få med seg. Men Svan-
hild var forbausende skjerpa. Det største 
problemet var nok ikke konsentrasjonen, 
men språket. 

For her legges det opp til akademiske 
orddueller på høyt faglig nivå. Og så 
gjøres det på engelsk - et språk dokto-
randen åpenbart ikke føler seg muntlig 

helt hjemme i! (Avhandlingen tyder på at 
doktoranden behersker skriftlig engelsk 
greit.) Replikkvekslinger blir ofte under-
lige, når svareren ikke behersker de samme 
nyansene som spørreren. Det kan sikkert 
være gode grunner til å hente utenlandske 
kapasiteter til kommisjonen for å sikre 
kvalitet på det bibliotekfaglige område. Vi 
har jo ikke så mange bibliotekprofessorer 
her på berget. Eller kanskje det er litt aka-
demisk snobberi ute og går her? Man vil vel 
gjerne bli ”published” i en ”journal” med 
”referee-ordning” der man blir vurdert av 
sine ”peers”. I tillegg kommer at høgskoler 
og universitet styrker sine budsjetter når 
de faglig ansatte publiserer i fagtidsskrift 
med fagfellevurdering. På den annen side 
bidrar dette lite til å formidle forskningens 
resultater til praksisfeltet.

Hovedsaken er likevel: Svanhild Aabø 
er nå innehaver av tittelen ”doctor rerum 
politicarum”. Hun har forsket på en used-
vanlig viktig og nyttig problemstilling. Hun 
har brutt gjennom i media på en måte vi 
ikke er vant til i vår bransje. Hun har skapt 
premisser som mang en bibliotekpolitisk 
diskusjon vil referere til i årene som kom-
mer. Og hun har vist veier til ytterligere 
meningsfull forskning om samspillet mel-
lom bibliotek og samfunn. Ingen tvil om 
verdien av alt dette. Uten at vi kan tallfeste 
det …  

En tydelig lettet dr. Sva-
hild Aabø etter dispu-
tasen, flankert av de to 
opponentene professor 
Bob Usherwood fra Uni-
versity of Sheffield og 
seniorforsker Trine Bille 
fra Amternes og kommu-
nernes forskningsinstitut 
i København. 
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Kvalitetsreformen 

Det europeiske bakteppet for Kvalitets-
reformen er Bologna-prosessen som startet 
i 1999.  Hovedmotivasjonen bak Bologna-
prosessen var å innføre et sammenliknbart 
gradssystem for de europeiske land, bl.a. 
for å fremme internasjonal mobilitet, og 
Bologna-prosessens ti satsningsområder 
er å forstå som skritt på veien mot en fel-
les europeisk utdanningspolitikk. Disse 
ti satsningsområdene, som både er av 
strukturell og utdanningspolitisk karakter, 
gjenspeiles i den norske Kvalitetsreformen.1

Kvalitetsreformen innebærer f lere 
strukturelle endringer. Vi har fått en ny 
gradsstruktur med bachelor- og master-
løp, vi har gått fra vekttall til studiepoeng 
som harmonerer med ECTS (European 
Credit Transfer System), og vi har fått et 
nytt karaktersystem: Bokstavkarakterer 
fra A (beste karakter) og F (stryk) erstat-
ter det tidligere tallkaraktersystemet. Det 
er imidlertid andre endringer som griper 
mer inn i studentenes hverdag, nemlig nye 
undervisnings- og evalueringsformer – som 
setter fokus snarere på læringsprosessen 
enn på kontrollfunksjoner – og et krav om 
et sterkere internasjonalt perspektiv. 

Nye undervisnings- og evaluerings-
former

Kvalitetsreformens hovedkjennetegn er 
en omfattende omlegging av både under-
visnings- og evalueringsformer. Reformen 
innebærer en dreining vekk fra frontal-
undervisning til varierte og mer student-
aktive læringsformer. Faglæreren beveger 
seg mer og mer bort fra kateteret og bruker 
en kombinasjon av forelesninger, seminarer, 
gruppearbeid og oppgaveløsning. Undervis-
ningsrommet, som tidligere langt på vei var 
eneste læringsarena, er vel så mye et et sam-
lingspunkt hvor studentene vender tilbake 
etter at de har vært ute i f.eks. grupperom 
eller bibliotek. Det legges sterkere vekt på 
lærerens veilederfunksjon enn tidligere, 
hun eller han skal primært skape gode 
læringssituasjoner og veilede studentene i 
deres individuelle læringsprosess. 

Dette fokusskiftet legger til rette for et 
tettere samarbeid mellom lærer og biblio-
tekar og for mer aktiv bruk av biblioteket – 
både det fysiske rommet og de elektroniske 
ressursene – enn tidligere. Mens biblioteket 
tradisjonelt sett har hatt en støttefunksjon, 
et rom som studentene kunne bruke indi-
viduelt i tillegg til klasseromsundervisning 
for å lese og ev. også supplere sin pensumlit-
teratur, innebærer Kvalitetsreformens krav 
at bibliotekets kompetanse og ressurser må 
trekkes langt mer aktivt inn i daglig under-
visning. Nettopp Kvalitetsreformens fokus 
på veilederrollen kan bli et viktig bindeledd 
mellom faglærer og bibliotekar. 

Kvalitetsreformen har brakt med seg en 

flora av nye og alternative evalueringsfor-
mer, ikke minst utstrakt bruk av mappeeva-
luering. Mappeevaluering kan organiseres 
på ulike måter, men i hovedsak består denne 
evalueringsformen i at studenten i løpet av 
et visst tidsrom skriver et bestemt antall 
innleveringsoppgaver til fastlagte frister, 
disse – eller et utvalg av disse – settes 
ved kursets avslutning inn i ei mappe som 
danner grunnlag for evaluering. Arbeidet 
ledsages av underveisveiledning og indivi-
duell oppfølging.

Mappeevaluering setter store krav til 
studentene: Skippertakmetoden egner seg 
dårlig, studentene må skrive langt mer enn 
tidligere, og de må også – dersom de skal 
få gode resultater – jobbe mer profesjonelt 
både med det å skrive og med å håndtere 
referanser og kilder enn tilfellet er ved tra-
disjonell skoleeksamen. Mapper  forlanger 
altså en jevn arbeidsdisiplin og er dermed 
ingen lettvint løsning. Men denne vurde-
ringsformen setter også krav til faglærer i 
form av underveisveiledning og oppfølging, 
– og den innebærer nye utfordringer for 
biblioteket i form av økt veiledningsbehov. 
Prosessen med å ferdigstille ei mappe kan 
sammenliknes med en næringskjede, der 
studenten riktignok spiller hovedrollen, 
men hun eller han er avhengig av veiledning 
underveis fra ulike personer: fra respons-
grupper som består av medstudenter, av 
faglig veileder, av bibliotekar – og ev. også 
av IT-drift. Nettopp derfor er kanskje map-
peevaluering den brekkstanga som skal til 
for å komme fram til et enda tettere samar-
beid ikke minst mellom lærer og bibliotekar 

Kvalitetsreformen 
+ biblioteket = sant
Kvalitetsreformen har ført til både strukturelle og pedagogiske endringer 
i høyere utdanning. Disse endringene betyr ikke bare nye lærings- og ar-
beidsmetoder for studenter, faglærere og bibliotekarer, men de utfordrer 
også våre samarbeidsevner på tvers av profesjonsgrensene. 

Elin Nesje Vestli
Førsteamanuensis dr. philos 
i tyskspråklig litteratur
og pt. prorektor 
Høgskolen i Østfold
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for å koordinere veiledningsfunksjonen i 
forhold til ulike stadier i arbeidsprosessen. 
Veiledningsbehovet innebærer ikke kun 
informasjonskompetanse og hjelp i forhold 
til referansehåndtering, men favner videre 
og inkluderer ikke minst kildekritikk. For 
mapper setter store krav til studentenes 
selvstendighet og kritiske sans. Grenseopp-
gangen mellom tillatt kildebruk og plagiat 
viser seg å være vanskelig for mange stu-
denter, ikke nødvendigvis fordi de forsøker 
å „jukse“, men fordi mange mangler trening 
i å vurdere ulike kilder og i å bygge andres 
materiale inn i sin egen tekst. 

Kvalitetsreformens nye undervisnings- 
og evalueringsformer betyr derfor at vi 
framover må legge mer vekt enn tidligere 
ikke bare på hva studentene skal lære, 
men også hvordan de skal lære seg det. 
Studentaktive læringsformer, som f.eks. 
problembasert læring, og mappevurdering 
forutsetter at studentene erkjenner at de har 
et informasjonsbehov, at de innser at de må 
gå utover pensum og at de trenger flere res-
surser for å skrive ei oppgave enn det de har 
hjemme på pulten eller det som de finner i 

google. Hvilke strategier må de kunne for å 
klare å finne informasjon og bruke den på 
rett måte? Hvordan skal de omgås med den 
informasjonen de finner? Hvordan skal de 
vurdere og kvalitetssikre informasjonen? 
Hvordan skal de gjengi den? Det overord-
nede fokus er naturligvis hvordan faglærer 
og bibliotekar best kan legge til rette for at 
studentene blir gode til å lære.

Nye studentgrupper

Norske universiteter og høgskoler har en 
stadig mer heterogen studiemasse: i til-
legg til regulære campusstudenter finner 
vi deltidsstudenter, fjernstudenter, utveks-
lingsstudenter, studenter i alle aldre og en 
økende studentmasse som „shopper“ kurs 
og moduler uten at de følger standardiserte 
studieprogram. 

Særlig deltids- og fjernstudentene er 
svært opptatt av et mest mulig fleksibelt 
læringsmiljø slik at de skal klare å få jobb 
og studier til å gå i hop, og de ønsker indi-
viduell kontakt og oppfølging. Dette er ofte 
ressurssterke studenter med yrkeserfaring, 

noe som de ønsker å bruke aktivt i lærings-
situasjonen. Disse studentene er imidlertid 
sjelden eller aldri fysisk innom biblioteket 
i løpet av studietida, og mange av dem be-
nytter seg verken av boksamlingen eller av 
elektroniske og kvalitetssikrede ressurser. 
At dette ikke er noe gunstig utgangspunkt 
for mappevurdering, er innlysende. For 
studenter ved Høgskolen i Østfold avhjel-
per samarbeidet Biblioteket Østfold2 noe 
av dette problemet. Biblioteket Østfolds 
sømløse tjenester gjør studielivet lettere 
ikke minst for deltidsstudenter, som er på 
høgskolen uregelmessig, eller for fjernstu-
denter som bor i fylket. De kan låne bøker 
på høgskolens bibliotek og levere dem til-
bake på sitt nærmeste folkebibliotek; de kan 
også bestille bøker fra høgskolens samlinger 
og hente dem på sitt lokalbibliotek. Også 
for studenter som er ute i praksis (som ikke 
nødvendigvis er i samme by som høgskolen 
ligger eller som de bor), gjør ordningen det 
lett både å låne og levere tilbake bøker i 
praksisperioden. Mange studenter benytter 
seg av ordningen og  er svært positivt til 
denne fleksibiliteten.3 Fjernstudenter fra 

Mange høgskolebibliotek opplever nå økende besøk, bruk og utlån. Studentaktive læringsformer ser ut til å stimulere til økt bibliotekbruk, skriver Elin Nesje 
Vestli i denne gjennomgangen av sammenhengen mellom kvalitetsreformen og bibliotektjenester. Vestli er førsteamanuensis dr. philos i tyskspråklig lit-
teratur ved Høgskolen i Østfold, og for tiden er hun prorektor ved høgskolen. Hun er også medlem av referansegruppa for den statlige bibliotekutredninga 
som ABM-utvikling er i gang med nå. (Foto: Erling Bergan)
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 andre fylker nyter ikke godt at  en tilsva-
rende sømløshet; for disse studentene er 
det viktig at distanseundervisning og ev. 
læringsplattformer inkluderer eller gjør 
bibliotekressursene og nødvendig veiled-
ning mest mulig lett tilgjengelig.

Internasjonalisering

I følge Kvalitetsreformen skal alle studenter 
ha muligheten til å ta deler av sin utdanning 
i et annet land. Ulike nettverk, bl.a. Erasmus 
og Nordplus, danner de institusjonelle ram-
mene for student- og lærermobilitet. 

Både ut- og inngående studentut-
veksling betyr konkrete utfordringer for 
faglærere og bibliotek. Ved mange av våre 
partnerinstitusjoner legges det sterkere 
vekt på grunnleggende informasjonskom-
petanse, kildekritikk og generell håndtering 
av referanser enn ved norske læresteder, 
og for noen av våre studenter som reiser ut 
kan dette bety en merkbar overgang når de 
skal studere et semester ved en utenlandsk 
institusjon. Innkommende utvekslings-
studenter har gjerne andre veilednings-
behov enn våre regulære studenter, ikke 
bare trenger de informasjonen på et annet 
språk enn norsk, men de trenger veiled-
ning i forhold til bl.a. konkrete kurs, norske 
evalueringskonvensjoner og for å kunne 
nyttiggjøre seg bibliotekets ulike tilbud. 
Økende internasjonalisering betyr derfor 
ikke bare mer nyanserte behov for veiled-
ning både fra faglærers og bibliotekars side, 
men også at vi bør vurdere nye former for 
samarbeid på tvers av profesjonsgrensene. 
Kanskje vil det f.eks. kunne være aktuelt for 
bibliotekar og faglærer i fellesskap å utvikle 
spesielle opplegg for å forberede utgående 
utvekslingsstudenter på høyere krav til 
informasjonskompetanse og kildekritikk i 
forkant av utenlandsopphold. 

Biblioteket som sosial lærings- og 
samarbeidsarena

Mange høgskolebibliotek opplever nå 
økende besøk, bruk og utlån. Studentaktive 
læringsformer ser ut til å stimulere til økt 
bibliotekbruk, gjennomtenkt bruk av map-
pevurdering likeså. Nye bibliotekbygg med 
spennende arkitektur eller omorganisering 
av tradisjonelle lesesaler til områder med 
multifunksjoner gjør det mer tiltalende 
å bruke biblioteket, både til individuell 
læring, gruppearbeid og til organisert 
undervisning. Læring, ikke minst under 
Kvalitetsreformen, er en sosial aktivitet. 
Gjennom et enda tettere samarbeid mellom 
lærer og bibliotekar, ved å ta biblioteket inn 
i undervisningsrommet og/eller omvendt, 
gjennom å bruke bibliotekrommet som 
en sosial og alternativ læringsarena vil vi 
kunne fokusere enda bedre på det utfor-

skende og kritiske aspektet ved læring. 
„Det er viktig at bibliotekrommet brukes til 
noe jeg ikke kan gjøre hjemmefra“,4 skriver 
Lars Egeland og betoner bibliotekets sosiale 
funksjon som en motivasjon for læring. 
Et bibliotek med rom for ulike funksjoner 
viser at lesesalen kan brukes til langt mer 
enn å lese medbrakt pensumlitteratur, og 
det kan utgjøre en felles arena hvor faglæ-
rer og bibliotekar prøver ut nye former for 
samarbeid.   

(Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)

1 Jf. Utdannings- og forskningsdepartementet 
(utg.): Bologna-prossesen –  et europeisk område 
for høyere utdanning. Faktablad. Oslo: UFD, 
2004.

2 Jf. http://ostfold.kulturnett.no/bibliotekplan/
default.asp?ItemID=1053 <30.1.2005>.

3 Takk til bibliotekarene Hanne Dybvik, Anette 
Kure og Trine Remvik ved Høgskolen i Østfold for 
informasjon om studenters bruk av Biblioteket 
Østfold sine tjenester.

4 Lars Egeland: Det handler om læring. Oslo: 
ABM-utvikling, 2004, s. 50.
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Gjennom dette prosjektet har elever i før-
skole, grunnskole og videregående skole 
fått oppleve kvalitetsillustrasjon fra vår 
tid og fått dypere innsikt i bildeboka som 
kunstform.  

Prosjektet, som går under navnet Pro-
sjekt BBB, er knyttet til barneavdelinga 
ved Fredrikstad bibliotek. Initiativtaker 
er avdelingsleder Vidar Hansen Nordgård 

og projektleder har 
fra starten vært bilde-
kunstner Erik Formoe. 
Sentralt i prosjektet er 
et intimgalleri ved bar-
neavdelinga, Galleri 
BBB, der en har stilt ut 
originalillustrasjoner 
og bøker og arrangert 
møter mellom de ulike 
kunstnerne og barna.  
Det har vært arran-
gert 21 utstillinger i 
galleriet og en har lagt 
vekt på å vise varierte bildeuttrykk.  Blant 
de som er utstilt er Harald Nordberg, 
Hans Normann Dahl, Bjørn Ousland, Fam 
Ekman, Hilde Kramer, Reidar Kjelsen og 
Inger Lise Belsvik.  Alle utstillerne er fyldig 
presentert på barneavdelingas internettsi-
der, der hver enkelt illustratør har fått sitt 
eget galleri med cv, kontaktadresse og pre-
sentasjon av 10 bilder.  Prosjektet har også 
knyttet til seg nøkkelpersoner i førskole og 
skole og gitt dem oppdatert kunnskap om 
bildeboka som kunstform.

Prosjekt BBB utvidet i 2004 virksom-
heten til det nordiske feltet, og det ble 
satt i gang et samarbeid med bibliotekene 
i Fredrikshavn, Hjørring, Karlskrona, 
Landskrona og Porsgrunn.  Et viktig mål 
her er å gjøre nordiske illustratører bedre 
kjent utenfor sitt eget land.

Med Prosjekt BBB har barneavdelinga 
ved Fredrikstad Bibliotek gjort en betyde-
lig formidlingsinnsats på bildebokfeltet.  
Ikke minst har prosjektet bidratt til å gi de 
eksperimenterende og uvanlige bildene, og 
dermed de nyskapende bildebøkene, større 

Ord & bilde-pris til Fredrikstad bibliotek

Ord & bilde-prisen går hvert år til personer eller organisasjoner som 
har gjort et stort arbeid for å fremme den gode bildeboka. I 2005 
går prisen til barneavdelinga ved Fredrikstad bibliotek for prosjektet 
”Bøker, Bilder, Barn”. 

Fredrikstad bibliotek har fått Ord & bilde-prisen 
2005. Prisen gis hvert år til personer eller organi-
sasjoner som har gjort et stort arbeid for å fremme 
den gode bildeboka. (Foto: Erling Bergan)

Initiativtaker til prosjektet ”Bøker, Bilder, Barn” ved 
Fredrikstad bibliotek er avdelingsleder Vidar Hansen 
Nordgård. Sentralt i prosjektet er Galleri BBB, et 
intimgalleri ved bibliotekets barneavdeling, der 
de stiller ut originalillustrasjoner og bøker. (Foto: 
Erling Bergan) 

oppmerksomhet.  Det engasjementet per-
sonene bak prosjektet har lagt for dagen, 
har også gitt viktige impulser til andre 
formidlere.

Styret i Nettverket Ord & Bilde fungerer 
som jury for Ord & Bilde-prisen. Medlem-
mene av styret er Morten Berner, Per Olav 
Kaldestad, Bente Bing Kleiva og Jens Kris-
tensen. Ord & Bilde-prisen 2005 ble utdelt 
25. februar i Forfatternes Hus i Oslo.  
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Med grunnlovens 
§ 100 i ryggen
Det kalles ”infrastrukturkravet”, og du finner det som 
siste ledd i grunnlovens § 100: ”Det paaligger Statens 
Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en 
aaben og oplyst offentlig Samtale.” Bestemmelsen er 
gjort gjeldende fra 29. oktober i fjor. - Men hva har 
dette med bibliotek å gjøre? 

Erling Bergan
Redaktør

I St.meld. nr. 26 (2003-2004) ”Om endring av 
Grunnloven § 100”, er det et eget kapittel om 
”Infrastrukturkravet”. Der henviser departe-
mentet til Ytringsfrihetskommisjonen, som  
foreslår å grunnlovfeste dette kravet.   Som 
altså dreier seg om å legge forholdene til rette 
for en åpen og opplyst offentlig samtale.  

Den videre teksten i stortingsmeldingens 
kapittel om dette infrastrukturkravet, er å 
regne som en del av forarbeidene til loven, og 
spiller derfor en svært viktig rolle i tolkningen 
av loven. Og stortingsmeldingen nevner biblio-
tek en rekke ganger, som del av infrastruktu-
ren som skal gjøre ytringsfriheten reell. 

Det heter blant annet: ”Av rettslig regule-
ring finnes for det første lover og forskrifter 
som regulerer de institusjonene som utgjør 
ytringsfrihetens infrastruktur. Eksempler 
er folkebibliotekloven av 29. mai 1987 nr. 23, 
lov 13. desember 1948 om Riksteatret, opplæ-
ringsloven 17. juli 1998 nr. 61, universitetslo-
ven 12. mai 1995 nr. 22, medieeierskapsloven 
13. juni 1997 nr. 53, kringkastingsloven 4. de-
sember 1992 nr. 127 og forskrifter om tildeling 

av pressestøtte.” Her er altså folkebibliotekene 
plassert i første rekke blant ytringsfrihetens 
voktere.

Det heter et annet sted i stortingsmel-
dingen: ”Kvaliteten på det offentlige rom [vil] 
påvirke de prosessene ytringsfriheten skal 
verne. Grunnlovsteksten legger til grunn at 
det er den «opplyste» offentlige samtalen som 
vil bidra til sannhetssøking, demokrati og 
individets frie meningsdannelse. Kommisjo-
nen tar her utgangspunkt i en forestilling om 
«det myndige menneske», det vil si om at «det 
kreves en viss kompetanse (sosialisering eller 
dannelse) for å kunne fungere som autonomt 
individ i det åpne samfunn.» Departementet 
er enig i dette synspunktet og understreker 
særlig betydningen av den allmenndannende 
skolen. Også andre institusjoner for utvikling, 
samling og formidling av kunnskap vil være 
sentrale i en slik sammenheng, for eksempel 
forskningsinstitusjoner, biblioteker, museer 
osv.” Her er altså ikke bibliotekene nevnt i 
første rekke, men like fullt plassert som en 
sentral institusjon for å sikre den opplyste 
offentlige samtalen og utvikling av mennes-
kenes evne til å danne seg frie meninger.

Det heter et tredje sted: ”Lov 20. desember 
1985 nr. 108 om folkebibliotek er naturlig å se i 
et folkeopplysningsperspektiv; loven skal sikre 
at folk flest har rimelig lett tilgang til allmenn 
litteratur m.m.” Her er både en viktig tolkning 
av hvordan ytringsfriheten skal forstås sikret 
gjennom grunnloven, men også en premiss vi 
bør ha med oss når bibliotekutredninga skal 
foreslå revisjon av biblioteklova. 

Det er også de som mener at den nye § 100 
kan brukes som argument mot kommunale 
nedskjæringer på bibliotekbudsjettene. Før-
steamanuensis Robert Vaagan på bibliotekar-
utdanninga ved Høgskolen i Oslo, har i flere 
sammenhenger nevnt en slik mulighet.   

Robert Vaagan la stor vekt på potensialet i grunn-
lovens nye § 100 da han holdt et innlegg på NBFs 
strategikonferanse om bibliotekutredninga på Hell 
i februar i år. (Foto: Erling Bergan) 

BlöödHag pusher bøker

Du forbinder kanskje ikke speed metal rock 
med lesing, men “edu-core”-bandet BlöödHag 
fra Seattle består av fire bokormer som synger 
sanger utelukkende om sine favorittforfattere 
innen science-fiction, dvs.  J.R.R. Tolkien, Ray 
Bradbury, Jules Verne og Kurt Vonnegut, hvoret-
ter de kaster eksemplarer av disse forfatternes 
bøker ut over publikum når de holder konsert. 
Medlemmer av gruppa skal ha sagt til journa-
lister at deres misjon er å bruke heavy metal til 
å fremme lesing. Det hører med til historien 
at begge foreldrene til vokalist J.B. Stratton er 
bibliotekarer. Og på hjemmesida til gruppa an-
befales fansen å oppsøke sitt lokale bibliotek.

Mva hindrer bibliotekutvikling

Eskalerende abonnementspriser på vitenskape-
lige tidsskrift er i ferd med å spise opp mange 
innkjøpsbudsjett i bibliotekene. Spesielt i uni-
versitets- og høgskolebibliotek, og andre fag- og 
forskningsbibliotek. Nå merker disse en ekstra 
bør på sine skuldre: Ved overgang fra abon-
nement på papirutgaven til abonnement kun 
på den elektroniske utgaven av et tidsskrift, så 
må man plutselig betale merverdiavgift. Bøker 
og tidsskrift er som kjent fritatt fra mva, men 
altså bare i papirutgave eller i kombiabonne-
ment papir+elektronisk. Det oppleves av mange 
bibliotekarer nærmest som en 25 % avgift på 
modernisering av tidsskrifttilbudet. Det burde 
ikke være umulig å overbevise myndigheter og 
stortingspolitikere om at tidsskriftabonnement 
til bibliotek bør unntas fra merverdiavgift. Men 
lett er det neppe.  

ABMs prosjektpenger klare

Lista over årets prosjektstøtte frå ABM-ut-
vikling er nå klar. På bibliotekområdet stikker 
Biblioteksvar.no avgårde med over halvannen 
million, den største bevilgningen på lista. Det 
sømløse bibliotekprosjektet i Oppland kommer 
på en god nummer to, med en million kroner. 
Samarbeidsprosjektet i Namdalen får drøyt 
en halv million. I tillegg til en åtte-ti andre 
prosjekt på bibliotekområdet, som får mindre 
summer. 
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Det å delta i et internasjonalt  nettverk gjør 
at du får andre perspektiver på arbeidet 
ditt. Du kan tilføre andre nye ideer og ny 
kunnskap, og du kan hente uendelig mye 
selv som kommer deg til gode i ditt arbeid 
for å gjøre tjenestene til brukerne bedre. 
Kommunikasjon, forståelse, toleranse og 
erfaringsutveksling betyr mye i bibliotek-
sektoren  som i sin natur er tverrsektoriell 
og global.

Under konferansen kan du eventuelt 
delta  som frivillig – vi trenger flere - noe 
som betyr å arbeide med tildelte oppgaver 
noen timer daglig under konferansen, og 
for øvrig kan du delta på faglige møter og 
suge inn nye inntrykk og forhåpentlig ny 
kunnskap, du kan møte kolleger fra ca 140 
forskjellige land, du deltar i arrangemen-

tene. Du kan også være med som observatør 
på seksjonsmøtene i de forskjellige faglige 
seksjonene og på den måten bli kjent med 
det arbeidet som foregår.

Det er 30 år siden sist det var et stort 
internasjonalt bibliotekmøte i Oslo. Rik-
tignok har det i mellomtiden vært store 
internasjonale samlinger av bibliotekarer 
som arbeider både innen det medisinske 
området og med musikk og lyd, men det 
tverrsektorielle er det i dag bare IFLA som 
dekker. Og IFLA-møtene som vi kalte dem 
før i tiden, er blitt store og omfattende etter 
hvert og er nå omdøpt til World Library and 
Information Congress. Samtidig foregår 
imidlertid arbeidsmøter i de faglige seksjo-
ner og IFLAs generalforsamling.

De som jobber med kongresser i Norge 
regner med at bibliotek-kongressen vil være 
den aller største i Norge i jubileumsåret 
2005, i det vi regner med at den vil samle 
mellom 3500 og 4000 bibliotekfolk. Jeg er 
klar over at noen vil spørre seg om de har 
noe der å gjøre, om IFLA betyr noe som helst 
for det arbeide de bedriver i eget bibliotek. 
Svaret er JA!  I IFLA er det plass til alle, det 
er ikke en forening bare for sjefer. Fagspe-
sialistene og alle interesserte bibliotekarer 
vil finne noe brukbart. 

I det daglige jobber vi faktisk etter et 
regelverk som er utviklet gjennom IFLAs 
organer, registreringsformat, regler for 
fjernlån, fri tilgang til å låne bøker fra fjern 
og nær, folke- og skolebibliotekmanifester, 
retningslinjer for folkebibliotek og skole-
bibliotek for å nevne noen områder. Og i 
dag er lobbyarbeid på internasjonalt plan 
helt nødvendig hvis vi skal kunne fortsette 
våre tjenester i samme spor. 

Fri tilgang til informasjon er ingen selv-
sagt sak i dag. I noen land er det sterke re-
striksjoner på hvilken tilgang myndighetene 
vil at deres landsmenn skal få, og de tekno-
logiske muligheter er begrenset. Det finnes 

bibliotek som fremdeles ikke har tilstrekke-
lig strøm til å bruke en kopimaskin. Andre 
vil sette en prislapp på informasjonen, og 
nødvendig lobbyarbeid og samarbeid med 
de internasjonale opphavsrettsorganisasjo-
ner og forleggere er helt nødvendig.

Enkelte steder brukes det fortsatt papir 
som smuldrer opp i løpet av få år, der viktige 
biblioteksamlinger ikke har katastrofeplaner 
hvis noe skulle skje - som oversvømmelser, 
brann, kriger  - og heller ikke kunnska-
per om konservering. Utviklingslandene 
trenger fremdels mye støtte for å fremme 
bibliotekutviklingen. 

Alle disse feltene er kjerneaktiviteter for 
IFLA. I samarbeid med de 47 faglige seksjo-
nene finnes flere faste kontorer innen disse 
områdene som driver utstrakt samarbeid 
også med de regionale kontorene i Afrika, 
Asia og Latin-Amerika. Og hadde ikke IFLA 
gjort et grunnleggende lobbyarbeid under 
FNs store konferanse The World Summit 
of the Information Society, så hadde bi-
bliotekene bare vært nevnt nærmest som 
en parentes i det utkastet til handlingsplan 
som nå foreligger og skal drøftes kommende 
høst. Vi ville slett ikke ha hatt noen betyd-
ning i informasjonssammenheng i et så 
viktig FN-dokument. Det som primært ble 
fokusert var den teknologiske utviklingen, 
ikke innholdet, ikke den informasjonen folk 
trenger for å fungere i et demokrati.

Derfor – bli med på konferansen i Oslo, 
la din røst høres, knytt nye kontakter, få nye 
ideer  med deg hjem til dine egne brukere! 
Det er ikke alltid du hører om nye, epoke-
gjørende oppdagelser, men den som møter 
med et åpent sinn får sikkert noe igjen, det 
er oppmuntrende og gir deg ny energi. Vi 
sees i Oslo i august!

Du finner Final Announcement på 
IFLAnet: www.if la.org og ytterligere 
informasjon på den norske nettsiden:   
www.ifla2005oslo.no   

Har vi noe å gjøre på IFLA 2005?

I år har du sjansen til å møte kolleger fra hele verden. 
Når  den store bibliotekkongressen åpner i Oslo 14. 
august, anbefaler jeg deg å være med. Helt siden jeg 
deltok på min første IFLA-konferanse i 1979, den gang 
Else Granheim ble valgt til president,  har jeg vært 
fascinert av de muligheter man kan få ved å delta i 
internasjonalt arbeid.  

Sissel Nilsen
Medlem av IFLA Governing Board
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Morten Haugen
Biblioteksjef, Ørland kommune

Forfattere, forleggere, bibliotekarer og læ-
rere var forrige måned samlet i Stavanger. 
Den 7. nordiske barne- og ungdomslittera-
turkonferanse samlet i alt 400 deltagere fra 
alle nordiske land. Konferansen arrangeres 
hvert 2. år, og er den største nordiske sam-
ling av barnebokentusiaster. Årets tema 
”ondskap i barnebøkene” var inspirert av 
Jan Guillous sjokkerende brutale oppvekst-
erindringer, kjent både fra bok og film.

De svarte delene av mennesker person-
lighet er stadig tydeligere til stede i deler 
av barne- og ungdomslitteraturen. Mange 
forfattere har sterke meninger om hvordan 
barnelitteraturen kan gjøres mer troverdig. 
”Kanskje gjør man mer urett mot barn hvis 
man insisterer på at alle fortellinger skal ha 
en lykkelig slutt.”.

”Barn har det ikke så morsomt som man 
tror. Barndom-
men er ingen 
lekeplass,” sier 
den etablerte 
svenske forfat-
teren Peter Pohl, 
kjente for flere 
s k r e m m e n d e 
ungdomsbøker 
om mobbing. En 
av Pohls mest 
k jente  bøker 
er oversatt til 

norsk med tittelen ”Vi kaller ham Anna”. 
Den skildrer mobbing med skremmende ut-
fall. Pohl drøfter blant annet mobbeofferets 
adferd og rolle. Hva med mobbeoffer som 
”ber om det”? Pohl sier at det kan finnes 
mange grunner til at et mobbeoffer ikke 
reagerer adekvat, men ingen av grunnene 
fritar mobberen for ansvar. Pohl utfordret 
også om tilskuerens ansvar: Dumhet + like-
gyldighet + feighet = ondskap. ”Det onde 
finnes som alle slags former for undertryk-
kelse,” sier Pohl. ”Og finnes det noen vei ut, 
heter den vennskap.”

Mats Wahl er mest kjent for Romeo-og-
Julie-romanen ”Vinterviken” fra samtidig 
Stockholm, som også er filmet. Han sier 
at han som forfatter velger å være nettopp 
forfatter, og da være tro mot historien han 
forteller. Som far og lærer kan han noen 
ganger vurdere annerledes, og han oppfor-
drer også voksne til å være bevisste i sine 
formidlerroller. 

Den svenske kriminaljournalisten 
Christina Wahldén har skrevet 5 ung-
domsbøker, foreløpig ikke oversatt. I debut-
romanen ”Kort kjol” fra 1998 voldtar to 
unge gutter en klassevenninne. Tittelen er 
et uttrykk for den selvanklage som mange 
voldtektsoffer sliter med: ”Hvis jeg bare ikke 
hadde …”.  ”Kort kjol” blir ubehagelig ofte 
aktualisert av nye voldtektssaker. Wahldén 
har også skrevet om trafficing, og drar veks-
ler på sine erfaringer som journalist ved å 
la fiktive medisinske/juridiske dokument 
inngå, vekslende med tydelig opprørende 
skildringer.

Brageprisvinner Harald Rosenløw Eeg 
mener at det er umulig å sette opp grenser 

for hvor svarte tema man kan ta opp i en 
barne- og ungdomsbok. ”Vi ville aldri 
diskutert dette dersom vi skrev bøker for 
voksne lesere. Barnebøkene framstår som 
en verna arbeidsplass.” Han mener også 
at grensene er varierende og personlige. 
Leseren trenger ikke svære monstre for å 
skremmes. Det stille, kalde ubehaget kan 
være et like sterkt uttrykk for ondskap.

Rønnaug Kleiva er den norske barne-
bokforfatteren som har skrevet sterkest om 

små barns uta-
gering. Hoved-
personen Anna 
i ”Ikkje gløym å 
klappe katten” 
sørger over at 
far drepte katt-
ungene og rives 
av søskensja-
lusi mot den 
nye  babyen . 
Hun reagerer 
med å banne, 

ljuge, true, skamklippe, kaste stein og drepe 
katten. ”Og når ingen ser, gret ho”. Kleiva 
har også skrevet skremmende om stemor-
sjalusi i to av sine bøker. ”Mine hovedper-
soner ønsker å bli sett,” sier hun, ”men de 
velger helt klart feil strategi.” I andres øyne 
kan de virke onde og manipulerende, men 
er de det? ”Ordet ondskap er så absolutt,” 
sier Kleiva, ”det brukes alt for ofte til å 
demonisere andre. Jeg tror at alle kan få 
et mer reflektert forhold til sine følelser og 
tanker ved å møte de svarte i troverdige 
bøker.”  

Modigere barnebøker
Den nordiske barnelitteraturkonferansen hadde i år ”ondskap i 
barnebøkene” som tema. Blant spørsmålene som ble reist var 
hvordan man kan skildre ondskap – i alle varianter – i bøker 
for barn og ungdom. 



Vårt nye, banebrytende Websøk er ikke bare 
moderne og stilig i designet, Det har også blitt
enklere å navigere og søke i. Tjenesten er dessuten
utvidet med en rekke nye funksjoner, som for
eksempel utvidelse av Innsyn, hvor du selv kan
legge inn bøker og omtaler. For første gang kan du
også skreddersy løsningen etter egne ønsker, både
når det gjelder utseende, farger og funksjoner. 
Du kan til og med benytte den som bibliotekets
egen hjemmeside!

Meld deg på kurs nå!
Vi holder kurs i det nye websøket 7. mars og 
20. april, eller når du måtte ønske det.
Gå inn på www.bibits.no/kurs og meld deg på i dag!
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Det ser ut til at det mest liberalistiske partiet i Norge nå går inn 
for gratis folkebibliotek. I forslaget til nytt partiprogram for Frem-
skrittspartiet for stortingsperioden 2005-2009 heter det:

BIBLIOTEKER 
Biblioteket er en viktig kilde til kunnskap. I et kunnskaps-
samfunn som vårt er tilgang på informasjon av avgjørende 
betydning, og bibliotekene har gjennom mange år vært en 
viktig bidragsyter. I dagens samfunn hvor internet er i ferd 
med å bli den dominerende kunnskapsbase, er det viktig at 
bibliotekene evner å omstille seg. Biblioteket bør etablere 
tilbud om internet for de som ikke selv har tilgang til dette 
privat. En av utfordringene i dagens IKT samfunn er at noen 
risikerer å falle av i utviklingen. Fremskrittspartiet støtter 
bibliotekvirksomhet for blinde, svaksynte og barn.

Fremskrittspartiet vil:
1. At bibliotek etablerer tilbud om internet for de som ikke 
selv har tilgang til dette privat.
2. Støtte bibliotekvirksomhet for blinde, svaksynte og barn.

Dette er en viktig endring fra nåværende ”Prinsipp- og handlings-
program 2001-2005”, der det heter:

BIBLIOTEKER OG MUSEER  
Fremskrittspartiet ser museer og bibliotek som et viktig kul-
turtilbud. Virksomheten må derfor i større grad ta hensyn 
til etterspørselen etter slike tjenester. Inntektssiden må bli 
styrket. Fremskrittspartiet støtter bibliotekvirksomhet for 
blinde, svaksynte og barn. For andre bibliotek er målet å 
gjøre disse mest mulig selvfinansierende, for eksempel ved et 
mindre gebyr når man låner bøker.

Fremskrittspartiet vil:
1. Forandre loven om folkebibliotek, slik at disse gis anledning 
til å kreve et gebyr ved utlån av bøker og lignende.
2. Dekke utgifter til bibliotekvirksomhet for svaksynte og 
blinde.
3. Legge om tilskuddsordningen fra det offentlige til museene, 
slik at disse stimuleres til å tiltrekke seg flere besøkende.

Nytt partiprogram skal behandles på Fremskrittspartiets lands-
møte i Ålesund 20.- 22. mai. Dersom forslaget som gjelder bibliotek 
blir vedtatt, vil det gi en bredere politisk legitimitet for folkebi-
bliotek i Norge. Det vil også forsterke betydningen av at bransjen 
selv skjerper hvilken begrunnelse de legger vekt på når det gjelder 
folkebibliotekenes samfunnsoppdrag. For Fremskrittspartiet har 
skiftet vektlegginga fra ”kulturtilbud” til ”kunnskapssamfunn”. 
Dette stemmer godt overens med en endring som mange biblio-
tekfolk har ivret for i årevis, og som kampanjen Fokus 2005 støtter 
opp under. Endringene i FrPs program kan dermed ikke bare styrke 
bredden i gratisprinsippets politiske legitimitet, men også bidra til 
å styrke folkebibliotekene som samfunnsinstitusjoner.  

FrP godtar gratis 
bibliotek?

Erling Bergan
Redaktør
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Bibliotekarens 
kryssord nr. 03

Løsningen sendes  innen 30. mars til:

Bibliotekaren, 
Runnen 4, 6800 Førde

Rett løsning på forrige måneds oppgave:

Forrige måneds vinner:  
Ingeliv Andreassen, Drammen.
Bokmerker av egyptisk papyrus er sendt i 
posten. Gratulerer!

Premien denne måneden er et eksemplar av tidsskriftet Egypt Todays spesialutgave ”Bibliotheca 
Reborn. Official Magazine for the Inauguration” i 2002. Vinner kunngjøres i neste nummer.

Navn: 

Adresse: 
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Vannrett 

  1. Genre
  5. Temaer
  9. Gruppe
13. Kraft
15. Se
18. Utvalget
21. Fauna
23. Parti
24. Bannskap
25. Rom
27. Skråning
28. Kroppsdel
29. By
31. Uttalt
34. Feste
35. Fri
37. Innehavere
38. Reserve
39. Ytterligere
40. Republikk
43. Lik
45. Måler
46. Unngår
47. Die
49. Smelte
50. Fagforbund

51. Ledelse
52. Prep.
53. Listet
54. Mål
55. Avgift
58. Dirre
60. Ordne
61. Varm
63. Rom
66. Leverer
67. Gass
69. Sykkeldeler
70. Trekkes
72. Møbel
73. Avslår
75. Vassdrag
77. Fisk
78. Tren
79. Likevel
80. Bibliotek
82. Før
83. Oste
86. Bildene
88. Dyret
90. Lårer
91. Vender
92. Tør
93. Redskap

Loddrett 

  2. Gudshus
  3. Adverb
  4. Føre
  5. Område
  6. Tone
  7. Ikke
  8. Rekke
  9. Strev
10. Spise
11. Kopiere
12. I året
14. Klar
16. Kastet
17. Trent
19. Øvelsen
20. Evne
22. Soldaten
25. Trestykke
26. Forstått
30. Tre
32. Refusjonen
33. Servicebedrift
34. Eie
36. Ro
38. Uklar
39. Kunstner

41. Takt
42. Matvare
44. Leter
46. Konjunksjon
48. Tilta
56. Varmekilde
57. Nesten
59. Preposisjon
62. Grunnsetningen
64. Topp
65. Pose
66. Står de på   
68. Konkurranse
71. Gud
72. Visle
73. Dårlig
74. Rest
76. Samfunnsklasse
78. Tiltar
81. Rygg
84. Studentorg.
85. Lukt
86. Adverb
87. Treg
89. Kroppsdel
90. Øyne



Folkebiblio
tek

Fagbibliot
ek

Skolebibli
otek

Gode priser og god service til alle!

Effektive og rimelige kommune-

løsninger for folkebibliotek og 

skoler
Profesjonelle løsninger for små 

og store fagbibliotek

Rimelige lisenser

Tidemann Lånerkonto

Personlig bokomtale

Interesseområder

SMS tjenester

Sentraldrift

Web-hotell 

Spennende løsninger for lånerne!

Til:

Husk:

Emne:

NB!

Annet:

Postboks 9102, 3006 Drammen  •  Tlf: 32 88 70 10   Fax: 32 88 58 55  •  www.bibliotekservice.no  •   rmapost@bibliotekservice.no
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Biblioteksvar er et samarbeidsprosjekt mel-
lom mange folke- og fylkesbibliotek. De fleste 
internettlenkene til tjenesten kommer fra folke-
bibliotek, og vi aer åpne både for vanlige bru-
kere og for våre kollegaer. Alle bibliotek kan 
legge inn lenke til tjenesten, og du kan kontakte 
Biblioteksvar hvis det er noe du lurer på. 

Siri Tidemann-Andersen 
og Jørn Helge B. Dahl

Lokal identitet er viktig brikke i det å kunne 
skape en tilhørighet til nærmiljøet, og for de 
fleste er det også viktig å kunne ha følelsen 
av å høre til et sted. Formidling er en del av 
bibliotekets rolle, og det er grunnleggende i 
vårt daglige virke, uansett fysisk eller inter-
aktiv formidling. 

De senere årene har mye av den nyere 
historien vår blitt digitalisert, og vi har fått 
tilgjengeliggjort store deler av samlinger 
som tidligere bare var i det enkelte bibliotek. 
Hvorfor er det viktig å delta i dette arbeidet, 
og hvordan formidler vi det til brukerne? Det 
er etter hvert laget en rekke gode nettsider, 
mange har først og fremst som utgangspunkt 
å tilgjengeliggjøre bildemateriale fra byene. 
Det er to omfattende bildebaser vi har lyst 
til å nevne, samt et prosjekt.

Trondheimsbilder 

Trondheimsbilder er et prosjekt som er 
finansiert med midler fra ABM-utvikling 
i 2004. Samlingseierne har opphavsrett 
til de bildene som presenteres i denne 
basen. Bildene kan ikke videreformidles 

eller publiseres, verken på web, papir eller 
noe annet medium uten tillatelse fra eier-
institusjonen.  

I januar 2005 inneholdt basen ca. 40.000 
portrett av trondhjemmere fra perioden ca. 
1900 til 1930, og ca. 3.000 foto fra Trond-
heim og omegn. Biblioteket har samlet på 
bilder helt siden år 1900, og har en stor 
og omfattende dokumentasjonsbase over 
Trondheims historie. 

Deichmanske biblioteks bildebaser

Biblioteket lanserte i 2001 i samarbeid med 
Groruddalen Historielags bildebase på inter-
nett. Dette har vært et vellykket samarbeid 
hvor det lokale historielaget selv samler inn 
nødvendig informasjon om bildene, sørger 
for rettighetsklarering og foretar skanning 
og registreringsarbeid. Bildebasene er meldt 
til Datatilsynet. Enhver som ber om det vil 
selvfølgelig bli slettet fra bildebasene. Begge 
disse basene bygger på Biblioteksystemer sitt 
bildesøk, og man får opp det enkelte bilde i 
større formater. Man kan søke på  personer, 
motiv, år, bydel og fotograf. Dette er flotte 
lokalhistoriske ressurser som nå kan gi 
tidsriktige bilder av nærmiljøet. 

Et annet prosjekt som har tatt for seg lo-
kalhistorie i Oslo er «Er det her jeg hører til?». 
Dette er et prosjekt som fikk bredbåndsmid-
ler av daværende Statens Bibliotektilsyn, og 
tar for seg 3 perioder i utbyggingen av Oslo: 
Torshov på 20-tallet, Årvoll og Veitvet på 
50-tallet og Romsås på 70-tallet. Målgrup-
pen for prosjektet var 8.klassinger i de 
aktuelle bydelene, og nettstedet består av 
ressurser fra institusjoner i Oslo som har 
gitt bildemateriale, samt elevenes digitale 
arbeidsoppgaver som omhandlet denne tids-
perioden. Nettstedet er et spennende pro-
sjekt som viser hvordan man kan formidle 
lokalhistoriske ressurser til en aldersgruppe 
som ellers ikke er opptatt av lokalhistorisk 
dokumentasjon i sin hverdag.

Det finnes mange nyttige nettressurser 
om lokalhistorie, og vi ser i større grad at 
brukere vil ha bilder av nærmiljøet, steder 
eller personer som de vet har bodd i nærhe-
ten av der de selv bor.

Noen tips til nettsider som er verdt 
en titt: 

Norsk Lokalhistorisk Institutt
http://www.lokalhistorie.no/
Landslaget lokalhistorie
http://www.historielag.org/
Er det her jeg hører til?
http://www.erdether.no/
Prosjekt Trondheimsbilder
http://www.trondheimsbilder.no/
Deichmanske bibliotek sine bildebaser
http://nyhuus.deich.folkebibl.no/historielag/
bildebaser.html  

Lokalhistorie på nett – igår idag imorra
De fleste folkebibliotek har i en eller annen grad lokalhistoriske samlinger som blir 
brukt av befolkningen. Det å ta vare på den lokale identiteten og dokumentasjonen 
av nærmiljøet er i de fleste kommuner en funksjon som er blitt lagt til biblioteket. I 
noen tilfeller er det også samarbeid mellom lokale historielag og biblioteket, men 
samlingen er tilgjengelig på biblioteket.

Tirsdag 1 mars lanserte Biblioteksvar sin nye SMS-
tjeneste. Nå kan folk sende 
kodeord SVAR til 1980 og få 
svar av personale fra bibli-
otek spredd over hele Norge. 
Dermed er tjenestetilbu-
det Biblioteksvar blitt enda 
bredere: brukeren kan gå i 
direkte kommunikasjon med 
en bibliotekar gjennom chat, 
SMS eller e-post/vevskjema. 
Det lokale lokale bibliotekets 
åpningstid spiller ikke lenger 
noen rolle for å få hjelp og vei-
ledning. Tjenesten vil være 
bemannet mellom kl. 09.00 
og 19.00 mandag- fredag.

I mars kjører Bibliotek-
svar en markedsføringskam-
panje. I denne omgang er det 
de seks største byene som er 
blinka ut. 50.000 gratis post-
kort blir spredd på 460 kaféer 
i disse byene, i tillegg til at 
informasjonskanalen ”vegg-
avis” på en del utesteders 
toalett blir benyttet – med 
løpeseddelen som er gjengitt 
her. Altså ingen mainstream 
bibliotek-kampanje, men 
trolig effektiv overfor viktige 
målgrupper.
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Invitasjon til landsmøteseminar 
torsdag 14. april 2005

Bibliotekarforbundet har gleden av å invitere landsmøtedelegater og andre 
interesserte til landsmøteseminar på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Program

Kl 10.00 – 18.00 Innsjekk og registrering
Kl 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl 12.30 – 15.15 ”Hva er en bibliotekar” 
 – arbeidsmarked og kompetansebehov i framtida. 
  Innledning ved Pernille Drost, Formand i danske BF 
  Paneldebatt 
 Debattanter: Ulike aktører fra biblioteks- og utdannings-
 miljøene 
Kl 15.15 – 15.45 Pause - Te/kaffe/frukt
Kl 15.45 – 17.00 Forslaget til målprogram - i lys av paneldebatten

Kl 19.00 – 19.30 Cocktail
Kl 19.30 Landsmøtemiddag

Seminaret er først og fremst tiltenkt landsmøtedelegatene. BF dekker møtekost-
nader og overnatting for landsmøtedelegatene på samme hotell.

Andre BF-medlemmer er også velkommen til å delta på landsmøteseminaret, så 
langt plassen rekker. Disse gjestene må dekke utgifter selv.

For ytterligere opplysninger og påmelding for ikke-delegater, vennligst kontakt 
BFs sekretariat, tlf 22 17 04 95.

Delegater og inviterte gjester mottar invitasjon og påmeldingsskjema i eget 
brev.

Velkommen!

Stipend for BF-medlemmer
Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av kr. 30 000 til stipend 
for medlemmer av BF i 2005. Stipendet skal gi BFs medlemmer mulig-
het til fagpolitisk eller organisasjonsrelatert kompetanseoppbygging. 
Hensikten er å styrke BFs evne til å nå sine mål. Alle som er medlem 
av BF kan søke stipend. Søknaden kan gjelde prosjekt, kurs, studie-
opphold, e.l. Forbundsstyret tildeler stipend etter en vurdering av 
innkomne søknader. Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende 
BF en kortfattet rapport om hva som er gjort og hvordan midlene 
er brukt.

Søknad sendes Bibliotekarforbundet, Lakkegata 21, 0187 Oslo.
Søknadsfristen er satt til 1. april 2005.

Mens amerikanerne fulgte med på Super-
bowl benyttet Google den samme helgen 
til å implementere store endringer i sin 
rangeringsalgoritme. Konklusjonen er at 
Google tar smarte triks på alvor, skriver 
e-guiden. Betydningen av inngående lenker 
er redusert og Google legger nå større vekt 
på det som ligger på de enkelte nettsidene 
som indekseres. Konsekvensen er at nett-
steder som håper på rask høy rangering ved 
å bygge mange inngående lenker nå ikke 
får samme utelling som tidligere. Det kan 
til og med skje at de mistenkeliggjøres og 
havner i venteposisjon med lavere rangering 
i Googles sandbox. 

Den metoden de nå legger mer vekt på 
kalles ”Latent Semantic Indexing” (LSI). De 
har benyttet metoden i lengre tid men har 
nå åpenbart bestemt seg for tillegge den 
større vekt. I korte trekk innebærer LSI en 
større forståelse (og analyse) av nøkkelord 
innenfor <body> området på siden, skriver 
e-guiden, som også forklarer hva Google 
Sandbox er: - Dette er kort fortalt et verk-
tøy i Google benytter for å skille naturlig 
lenkebygging fra kunstig (unaturlig rask) 
lenkebygging. 

Google har en enorm fordel gjenom sin 
lange ”fartstid” og har statistikk som viser 
hvor raskt store autorative nettsteder har 
bygget inngående lenker. Dette benyttes når 
de analyserer nyere nettsteder. Deres sand-
box er ikke det samme som utestenging, 
men snarere en foreløpig lavere rangering 
på søkeord som benyttes i samlingen av 
mange inngående lenker til siden. Google 
benytter ventetiden til å sjekke hvordan 
lenkebyggingen utvikler seg videre før 
nettsiden ”slippes ut” og får en ny beregnet 
rangering på søkeordet. For alle som er opp-
tatt av etikk og kvalitet i søkemotoroptima-
lisering er dette en velkommen utvikling, 
skriver e-guiden.  

Endret rangering 
av Google-treff

Fortellerfestival
21. - 24. april  blir det arrangert Fortel-
lerfestival ved Det Åpne Teater i Oslo. På 
festivalen presenteres et mangfold av det 
som finnes av fortellere i Norge i dag, samt 
gjester fra Sverige. På programmet finner 
du blant annet Shabana Rehman og Odd 
Børretzen, som fra to forskjellige perspek-
tiv setter spørsmålstegn ved myten Norge. 
Som æresgjester vil de også diskutere den 
rollen muntlig fortelling har hatt og har i 
Norge i dag.   
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- Trygghet når du trenger det mest 

Sørlandet sykehus har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen 
somatikk og psykiatri. Vår oppgave er å gi pasientene et pro-
fesjonelt behandlingstilbud og omsorgsfull pleie. Forskning og 
undervisning er viktige satsingsområder, og med ca 5 500 ansatte 
fordelt på ulike institusjoner i begge Agder-fylkene er vi regionens 
største kompetansebedrift.

Ledig stilling som enhetsleder ved
Medisinsk fagbibliotek, FoU-avd, 
Sørlandet sykehus HF

Fast 100 % stilling ledig fra 01.05.2005. Enhet for Medisinsk 
fagbibliotek er organisert i FoU-avdelingen ved SSHF.
Enhet for Medisinsk fagbibliotek er sykehusets fag- og fors-
kningsbibliotek, og yter dokumentasjons- og informasjons-
tjenester i forbindelse med pasientbehandling, forskning og 
utvikling i hele foretaket. Medisinsk fagbibliotek har lokaler og 
personale i Arendal og Kristiansand med 6 ansatte i 4,1 årsverk. 
Biblioteket bruker Bibsys biblioteksystem, og prioriterer tilret-
telegging av brukervennlige elektroniske bibliotektjenester. Vi 
tilbyr en utfordrende og interessant jobb i et trivelig arbeids-
miljø.

Sentrale arbeidsoppgaver: 
Enhetsleder har totalansvar for enheten: 

• Opprettholde og videreutvikle informasjonstjenester i 
samsvar med SSHFs overordnede mål   

• Personal, økonomi, planlegging
• Forhandlingsansvar for avtaler 
• Referanse- og veiledningsarbeid, søk i ulike medisinske/hel-

sefaglige databaser  
• Opplæring og kursvirksomhet til sykehusets ansatte i bruk 

av bibliotekets elektroniske ressurser

Kvalifi kasjonskrav:  
• Bibliotekarutdanning fra HiO eller tilsvarende godkjent 

bibliotekarutdanning
• Formal-/realkompetanse i ledelse
• Formal-/realkompetanse i IKT 
• Formal-/realkompetanse i brukeropplæring
• Gode språkkunnskaper 
• Interesse for medisin og helsefag er en fordel
• Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges

Arbeidssted er Kristiansand, men noe reising mellom sykehu-
sene må påregnes.  Ved eventuell intern tilsetting kan annen 
stilling bli ledig.Opplysninger om stillingen ved FoU-direktør 
Inger Holen tlf. 38 07 36 89 eller 97 97 04 01. 

Søknadsfrist 07.04.05

Sørlandet sykehus HF er arbeidsgiver. Arbeidssted framgår av 
individuell arbeidsavtale. Vi er et røykfritt sykehus.

Ref.nr.påføres søknaden som skrives på eget skjema som fås 
ved henvendelse tlf. 38 07 44 00 eller www.sshf.no.  CV, attester 
og vitnemål vedlegges søknaden.
Søknadspapirene blir ikke returnert. 

Sørlandet sykehus HF – Personalavdelingen
Serviceboks 416, 4604 Kristiansand

Dersom ikke annet er oppgitt, 
er søknadsfristen dd.mm.åå.
Vi gjør oppmersom på at innsendte
papirer ikke returneres.

Søknaden skrives på eget skjema som
fås ved henvendelse tlf. 38 07 44 50
eller www.sshf.no

Ref.nr. påføres søknaden som sammen 
med CV og attester sendes til:

Sørlandet sykehus, 
Personalavdelingen
Serviceboks 416,
4604 Kristiansand

Opplysninger ved overlege Kirsten
Djupesland, tlf. 38 07 41 80
e.post: kirsten.djupesland@sshf.no

Kristiansand

Miljøterapaut
(syke-/vernepleier), 
100% fast (ref.nr hf1373)

Opplysninger ved overlege Kirsten
Djupesland, tlf. 38 07 41 80
e.post: kirsten.djupesland@sshf.no

Kristiansand

Miljøterapaut
(syke-/vernepleier), 
100% fast (ref.nr hf1373)

– Trygghet når du trenger det mest 

Sørlandet sykehus har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen

somatikk og psykiatri. Vår oppgave er å gi pasientene et 

profesjonelt behandlingstilbud og omsorgsfull pleie. Forskning

og undervisning er viktige satsingsområder, og med ca. 5.500

ansatte fordelt på ulike institusjoner i begge Agder-fylkene er

vi regionens største kompetansebedrift.

Ledige stillinger ved 
Sørlandet sykehus HF

Fullstendig stillingsutlysning på

www.sshf.no eller finn.no/jobb

BORGARTING LAGMANNSRETT 

søker 

BIBLIOTEKAR I 50 % STILLING 

Borgarting lagmannsrett som er landets største 
ankedomstol med ca 100 medarbeidere, hvorav 62 
dommere, fl ytter primo juni 2005 inn i nye lokaler i 
Keysersgt 13, Oslo.

Lagmannsretten har hittil benyttet seg av Oslo 
tinghus’ felles bibliotek. I forbindelse med innfl yt-
tingen i nye lokaler, vil det bli etablert eget bibliotek 
for lagmannsrettens dommere og øvrige medar-
beidere. Bibliotekaren vil derfor få en sentral rolle i 
etablering en av biblioteket.
 
Sentrale arbeidsoppgaver vil være: 

• Utvikling, ajourføring og drift av bibliotekets 
samlinger og tjenester. 

• Budsjettering og innkjøp av aktuell litteratur. 
• Utlån, indeksering og registrering 

Vi ønsker en medarbeider med: 
• Bibliotekfaglig utdannelse. 
• Gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide 

selvstendig. 
• Kunnskap om EDB-baserte biblioteksystemer. 

Erfaring fra juridisk bibliotek eller annen relevant 
erfaring vil bli tillagt vekt.

Stillingen vil bli normert som avdelingsbibliotekar, 
kode 1178, lønnstrizm 41 til 60 i Statens lønnsregula-
tiv avhengig av tjenesteansiennitet og kvalifi kasjoner. 
Fra brutto lønn trekkes 2 % som innskudd til Statens 
pensjonskasse. 

Skriftlig søknad med attestkopier sendes 
Borgarting lagmannsrett, postboks 8017, dep 
0030 Oslo snarest og innen 06.04.2005. 
e-post: borgadm@domstol.no 

Evt spørsmål om stillingen kan rettes til 
administrasjons sjef Odd L. Bergheim, tlf 22035502. 

Vi viser også til: www.domstol.no/borgarting  
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Ingvild Kongsbakk:   
Sømløs kunnskap 
- om bruk av emne-
kart. ABM-skrift 8.   

Boka gir en inn-
føring i emnekart-
standarden og  de 
viktigste elemen-
tene i emnekart.  

Gratis ved henv. 
til ABM-utvikling, 
epost: post@abm-
utvikling.no. 

For flere utgivelser se:
http://www.abm-utvikling.no/publisert/ABM-skrift/ 

Gol kommune

Gol bibliotek er eit  kombinert folkebibliotek og skulebibliotek for Gol 
vidaregåande skule og Gol ungdomsskule, med til saman 3,2 årsverk og
4 tilsette. Biblioteket brukar ALEPH  og legg vekt på å tilby eit godt utval
av ulike media. Fylkesbiblioteket leiger lokaler av oss og vi har eit nært
fagleg samarbeid med andre bibliotek  i Hallingdal. Vi har eit aktivt
miljø, og ser fram til at vi blir fleire som kan utvikle dette.

Bibliotekar 
– vikariat
Frå 1.mai 2005 til 1.april 2006 er det ledig 100% vikariat
som bibliotekar i Gol bibliotek. 
Tidspunkt for tiltreding kan diskuterast. 

Arbeidsoppgåver:
• Ta del i arbeidet med bestilling og registrering av ulikt materiale.
• Publikumsarbeid, arrangement og aktivitetar. Kvelds- og 

laurdagsarbeid må påreknast.
• Opplæring og rettleiing av elevar, lærarar og andre brukergrupper
• Andre oppgåver etter behov og kvalifikasjonar.

Kvalifikasjonar:
Godkjend bibliotekarutdanning frå HiO eller tilsvarande. Vi
søker ein allsidig og utadretta person med evne til å arbeide
både sjølvstendig og saman med andre.

Tilsetjing i samsvar med gjeldande lovar, reglement og tariffavtalar.

Nærare opplysningar om stillinga ved biblioteksjef Hanne
Brunborg, tlf 32 02 92 84, hanne.brunborg@gol.kommune.no.
Sjå også www.buskerud.fylkesbibl.no/gol for meir informasjon
om biblioteket. 

Søknad (inkl .CV og kopiar av vitnemål/attestar) skal sendast
til Gol bibliotek, Gymnasvn., 3550 Gol. 
Søknadsfrist: 31. mars 2005
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www.gol.kommune.no
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Korrekt medlemsinfo?

BFs medlemsregister blir 
aldri bedre enn kvaliteten 
på informasjonen som er 
lagt inn. Har vi korrekt 
informasjon om deg? Der-
som du har skifta lønn, 
jobb, telefonnummer, e.l., 
går du inn på BFs nettsider 
og finner ”Oppdatering 
av medlemsregisteret”. 
Takk for hjelpen!

www.bibforb.no

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:

SEND EN SMS MED KODEORD ABO BIBLIOTEKAREN TIL 1960 
og du har avisen på døra i løpet av et par dager!

PRØV KLASSEKAMPEN 
3 UKER GRATIS!

Utfordrer det etablerte
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DAG OG TID
Pilestredet 8, 0180 Oslo • Tlf: 21 50 47 21 • E-post: tinging@dagogtid.no 

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 
utgåvene av DAG OG TID, ei fri 
vekeavis for kultur og politikk 
gratis utan å binde deg. 
Blir du årsabonnent, kan du
velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:
Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 
Fyndord frå Olav Duuns dikting
redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Eg les Dag og Tid
for å ha noko å slå

i bordet med.

Herborg Kråkevik

En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk 
øy i Kykladene. Her kan du ha 
en rolig ferie i familehotellet 
Ampelos resort like utenfor den 
vakre landsbyen Hora. Hotel-
let er nybygd - i gammel stil. Du 
kan dyrke dine kreative sider 
i en opplevelses- og kursferie 
på øya. Tilbudene spenner fra 
maling, fisking, dykking og mat-
laging, til yoga og høsting av 
oliven. Folegandros danner en 
perfekt ramme for en aktiv og 
anderledes ferieoplevelse. Det 
dansk/greske vertskapet ønsker 
deg velkommen til en ferie du 
kan tilpasse dine behov. Se våre 
nettsider for mer informasjon:

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 

Leie gård i Sørvest Frankrike?
Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i departemen-
tet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Toulouse og 4 km 
fra middelalderlandsbyen Penne d’Agenais. Du leier hele 
gården. Hovedhuset har sengeplass til 12 personer fordelt 
pa 3 rom, og er fullt utstyrt. Det er 2 bad og 2 kjøkken, samt 
stor oppholds- og spisestue. Gården har svømmebasseng 
og egner seg til generasjonsferie, venneferie, aktivitetsferie, 
gourmetferie, sykkelferie, golfferie og for seminarer o.lign.  

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! www.vagant.com
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Finnmark
Mari Lundevall
Finnmark fylkesbibliotek, 
Telefon: 78 40 71 75
E-post: E-post: mari.lundevall@ffk.no

Troms
Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek, 
Telefon:   77 68 37 02
E-post:  stine@tromso.folkebibl.no

Nordland
Ragnhild Merete Hassel
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Telefon:   75 65 10 17
E-post:  rmhbodin@nfk.no

Trøndelag
Sølvi Eriksen Lind
Universitetsbiblioteket i Trondheim
Telefon:  73 55 03 88
Mobil:     40 22 69 58
Epost:  solvi.lind@ub.ntnu.no

Møre og Romsdal
Gro J. Sandvik Fegth
Fræna vidaregåande skole
Telefon:   71 26 64 20
E-post:  fvgsbib@online.no

Leder: Monica Deildok 
Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug
Konsulent: Eva Trønnes 
Adresse: Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Telefon: 22 17 04 95
Fax: 22 17 04 96
E-post: bf@bibforb.no
URL: www.bibforb.no

Sogn og Fjordane
Marit Lofnes Mellingen
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Telefon:   57 65 50 14
E-post:    marit.mellingen@norge.no

Hordaland
Siri Sjursen
Hordaland fylkesbibliotek
Telefon:   55 23 93 74
E-post:  siri.sjursen@hordaland-f.kommune.no

Rogaland
Tove Gausen
Sølvberget FK / Stavanger bibliotek
Telefon:   51 50 71 41
E-post:  tove.gausen@stavanger-kulturhus.no

Agder
Margunn Haugland
Kristiansand folkebibliotek
Telefon:   38 12 49 13
E-post:  
margunn.haugland@kristiansand.kommune.no

Telemark
Kari Madsen Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:   35 54 71 71
E-post:  karim@porsgrunn.folkebibl.no

Leder
Monica Deildok
Tlf. jobb:   22 17 04 95,  mobil:   41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
Mona Magnussen
Universitetsbiblioteket i Tromsø  
Tlf. jobb:   77 64 41 49,  mobil:  41 21 21 55 
E-post:  mona.magnussen@ub.uit.no

Styremedlemmer
Hanne Brunborg, Gol bibliotek
Ritha Helland, bibliotekstudent
Lone Johansen, Malakoff videregående skole
Richard Madsen, Sørfold folkebibliotek
Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Hedmark

Varamedlemmer
Olga Skrinde, Fylkesbiblioteket i Akershus
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Guri S. Haugan, Levanger bibliotek
Roger Dyrøy,  Direktoratet for samfunnstryggleik 
og beredskap
Signe Witsø, Sogndal bibliotek

Vestfold
Mait Bunæs Gossner 
Horten bibliotek
Telefon:  33 08 53 26
E-post:   maritb@horten.folkebibl.no

Buskerud
Anne Foss
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:   32 80 63 55
E-post:  foss@buskerud.fylkesbibl.no

Hedmark og Oppland
Jan Erik Sandhals
Gran bibliotek
Telefon:   61 32 72 44
Epost:   jan.erik.sandhals@gran.kommune.no 

Østfold
Anne Woje
Fredrikstad bibliotek, 
Telefon:   69 38 34 33
E-post:  acwo@fredrikstad.kommune.no

Oslo/Akershus
Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon:   63 80 10 20
E-post: 
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

       Bibliotekarforbundet
�����������������

�������� � �����������������������

�������

���� ����

�����

����������

�������

��������������

������������������������������

������������

�������

�������� � ����������������������������������

��������

�����������������������������

����

����������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� � � � � ���������������

��������������� � � � �������������������������������� ����������������������������

�����

�������

�����������������
�������������� �����������������������������������������������������������������������
������������������ ����������������
������������ ��������������������

�����

�����������



Side 39 Bibliotekaren 3/2005

Redaktøren 
skriver

Flu Hartberg 
tegner

En innsatt låses gjennom noen 
dører og kommer tuslende inn på 
fengselsbiblioteket med en lapp 
i hånden. Bibliotekaren kjenner 
ham igjen, besøkene på bibliote-
ket har vært hyppigere de siste 
månedene. Han har sittet inne 
en god stund og har lenge igjen. 
Soningstida tyder på at han har et 
alvorlig forhold på samvittigheten. 
Men bibliotekaren spør ikke om 
slikt. Alle skal behandles som 
mennesker her inne. Og en innsatt 
som melder litterære interesser er 
ikke å forakte.

Bibliotekaren får lappen av 
den innsatte og leser med forvent-
ning. Er det krim? Eller psykologi? 
Kanskje Asterix? Kanskje Henri 
Charrieres Papillon? Kanskje 
Norges lover?

Men, nei. Lappen inneholder 
tre titler. To dreier seg om spreng-
ningsteknikk. En om håndvåpen. 
Bibliotekaren liker seg dårlig. 
Ressonementene raser gjennom 
hodet hennes i rask rekkefølge. 
Dette er jo ikke akkurat litteratur 
som utvikler gagns menneske. 
Men hvem er hun til å dømme 
folk for deres interesseområder? I 
fengsel må man vel likevel unngå 
at folk ”utdanner seg” til skurker. 
Vel, kanskje han er en gammel 

sprengningsbas med fritidsjakt 
som hobby. På den annen side, 
hvor blåøyd kan man være? Skal 
hun vise at hun takler alle låne-
forespørsler konfidensielt, eller 
skal hun melde fra til sine over-
ordnede i fengselet ved neste 
anledning? For klientellet her er jo 
litt spesielt, de er tross alt berøvet 
friheten. Men er de berøvet retten 
til de samme bibliotektjenestene 
som folk utenfor murene? De inn-
satte får ikke bruke internett eller 
mobiltelefon. Er de også berøvet 
retten til å få sine låneforespørsler 
behandlet konfidensielt? Er det 
prinsipper inne i bildet her, eller 
er det et praktsik spørsmål om 
å få klarhet i den enkelte fanges 
soningsregime?

Bibliotekaren tar imot lappen 
og veksler noen hyggelige ord 
med den innsatte. Han visste nok 
at dette ikke var kurant å få på 
direkten. Men de samarbeider vel 
med bibliotek utenfor fengselet? 
Joda, bibliotekaren bekrefter det, 
og runder av samtalen med å si at 
hun skal se på dette. Hun passer 
på at hun ikke lover noe. For dette 
trenger hun å tenke litt gjennom. 
Kan hun snakke med noen om 
det? Hennes eneste kollega på 
biblioteket er en innsatt. Og ved å 

snakke med andre kollegaer uten-
for murene, ville hun allerede med 
det ha brutt konfidensialiteten? 

Historien får stoppe der. Den 
baserer seg på det jeg har hørt 
ved besøk i to fengselsbibliotek, 
samtaler med ansatte og innsatte, 
og drøftinger vi hadde i BFs arb-
eidgsruppe for yrkestikk før årets 
landsmøte. Historien illustrerer et 
dilemma mellom ulike yrkesetiske 
normer, og den kan være et ypper-
lig utgangspunkt for å klargjøre 
hvilken rolle et yrkesetisk råd kan 
ha. Og nettopp yrkesetiske normer 
og et yrkesetisk råd er forslag 
som skal opp på BFs landsmøte 
i april. 

Forslaget t i l  yrkeset iske 
normer har sju punkter, som i 
kortform er slik: Støtt virksom-
hetens mål. Vær faglig ajour. Vær 
uavhengig av leverandører. Vær 
uavhengig av pressgrupper. Ikke 
sensurér materiale. Ikke diskri-
minér brukere. Behandle fore-
spørsler konfidensielt. Av disse 
er det spesielt den første og siste 
som blir relevante for historien 
fra fengselet. Til en viss grad også 
den femte og sjette. Og nettopp 
når en situasjon er slik at to eller 
flere etiske normer kan komme til 
anvendelse, da har vi et dilemma. 

Evnen til å reflektere over dette og 
ende opp med en handling man 
kan stå inne for, er hva jeg regner 
som etisk yrkesutøvelse.

Hva så med yrkesetisk råd? I 
forslaget som landsmøtet skal ta 
stilling til, heter det at ”Yrkesetisk 
råd skal gjennomgå aktuelle yrkes-
etiske problemstillinger, stimulere 
til debatt og vurdere gjeldende 
yrkesetiske normer. Rådet skal 
ikke sanksjonere i enkeltsaker. 
Ved avslutningen av perioden de 
er oppnevnt for, skal rådet levere 
en rapport til forbundsstyret om 
sitt arbeid, der de redegjør for 
utvikling innen yrkesetikk og 
foreslår eventuelle endringer i de 
yrkesetiske normene.”

Etter min mening er di-
lemmaene som historien fra 
fengselsbiblioteket reiser, yp-
perlig diskusjonsmateriale for 
et slikt yrkesetisk råd. Ikke for å 
ta stilling i den konkrete saken. 
Men for å klargjøre hvordan de 
yrkesetiske normene kan an-
vendes i den spesielle settinga 
som et fengselsbibliotek er i. 
Og medlemmene av yrkesetisk 
råd forberede seg ved å lese det 
svært interessante ABM-skrift 
nr.14: ”Biblioteket – det normale 
rommet i fengselet”.  

Når yrkesetikken blir konkret



Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-blad

Sitatet:
”Seljestad og Grytten er eldre enn meg, men vi har noe til felles som oddinger alle tre: Gleden over å 
vokse opp i en bygdeby med et førsteklasses bibliotek som nettopp viste unge lesere andre virkeligheter 
og veien ”ut”. Hvor mange klassereiser har ikke begynt der, mellom reolene i rådhuskjelleren i Odda. Ja, 
Oddas biblioteksjefer Dordei Raaen og Margarethe Langfeldt har beredt grunnen for mer sosial mobilitet 
i Odda enn fagforeningene på hjørnesteinsbedriftene. Reis en bauta for bibliotekarene og fjern dem som 
smelteverksdirektørene har fått.”

Knut Olav Åmås i en kommentar til debutanten Lars Ove Seljestad sin roman ”Blind”, i Aftenposten 
2. februar. 

Knut Olav Åmås, født i 1968, 
er cand. philol. med hovudfag 
i filosofi frå Universitetet i 
Bergen 1996. Siden 2001 har 
han vært redaktør for Samti-
den. Har blant annet utgitt 
bøker om Wittgenstein og om 
homofili, og i fjor kom hans 
store Olav H. Hauge-biografi 
”Mitt liv var draum”. 


