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En ny arbeidspolitikk i Bærum?

Formannsskapet i Bærum kommune behandlet den kontroversielle bibliotek-
saken 11. mai. De opprinnelige kuttforslagene var redusert med 3,3 millioner. 
De tre filialene Høvik, Eiksmarka og Rykkinn ble foreslått videreført i samar-
beid med frivillige krefter lokalt, foreløpig for en prøveperiode ut 2006. 

-et godt valg
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Bibliotekstudiet i et nytt utdanningsmarked

Det finnes nye digitale markeder for bibliotekarenes kunnskaper. Men 
da må de knyttes tettere til medier, kommunikasjon, informasjonsde-
sign og data, hevder førsteamanuensis Tord Høivik.
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Lederen har ordet

Ny jobb? 

I disse dager går et nytt kull ut fra 

bibliotekarutdanningene i Oslo og 

Tromsø. Hva slags arbeidsmarked er det 

som møter våre nye kolleger, og hvordan 

kan vi bidra til at det blir plass til dem? 

Den pressede off entlige økonomien er 

kjent for alle. Den skaper nye og store 

utfordringer også for vårt yrke.

De nye bibliotekarene bringer med 

seg en kompetanse som det er behov for. 

Mange av dem har et annet og mer na-

turlig forhold til IT-verktøy enn vi hadde 

på samme alder. Det å være ung er en 

ressurs også i seg selv, særlig i vår bran-

sje der vi nettopp møter mange unge. 

Det er vel heller ikke til å stikke under en 

stol at snittalderen på de ansatte ved en 

del bibliotek ligger relativt høyt og at det 

preger arbeidsplassen, selv om mange av 

oss fortsatt føler oss unge…

Hvilke muligheter ligger det da 

i dagens arbeidsmarked? Da vil jeg 

nevne en av mine kjepphester: Vi må 

snu kompetansekravet for fagutdannet 

biblioteksjef til å bli noe positivt! Det er 

fortsatt 1/3 av landets kommuner som 

mangler fagutdannet biblioteksjef, dvs 

ca 150 kommuner! Ja, sier mange, men 

det er ofte så små stillingsstørrelser som 

lyses ut. Ja vel, sier jeg da, men så søk på 

den lille stillingen likevel! Bare sørg for å 

fortelle at du ikke kan leve av en 20 eller 

50% stilling, men at du også kan jobbe 

i for eksempel skolebibliotek (som ofte 

ikke er lagt inn under folkebiblioteket), 

off entlig servicetorg, arkiv, kulturad-

ministrasjon, nettsider og kommunal 

informasjon m.m. Kanskje har du erfa-

ring fra annet type arbeid fra før som 

det går an å kombinere med? Dette vet 

sannsynligvis ikke arbeidsgiveren fra 

før og det kan gi dem den muligheten de 

trenger til å få faglært biblioteksjef.

Mange av disse små stillingene blir 

bare lyst ut i lokalpresse, og vikariater 

etc blir kanskje ikke lyst ut i det hele 

tatt (selv om mange av dem burde vært 

det!). Biblioteksjefstillinger skal lyses 

ut og dispensasjon skal ikke gis dersom 

stillingen ikke har vært utlyst. Fylkesbi-

bliotekene og de lokale tillitsvalgte har 

en viktig jobb å gjøre her! Så fort en får 

kjennskap til at noe muligens er ledig, 

må en vurdere om det er mulig å påvirke 

slik at dette blir gjort kjent. Det kan gi 

nyutdannede den lille ”foten innenfor” 

og verdifull arbeidserfaring.

Er du usikker på om du klarer å 

jobbe på et sted hvor du er den eneste 

med bibliotekfaglig utdanning? Det 

går sikkert helt fi nt, og dessuten har 

du kolleger andre steder. Vær aktiv og 

ta kontakt med oss ”gamlingene”! Du 

kan også alltid spørre fylkesbiblioteket 

uansett hvor du jobber. BF har tillits-

valgte i hvert fylke som har et verdifullt 

nettverk, husk at det jobber BF-ere i alle 

typer stillinger! Alle må begynne å jobbe 

et sted og du har rett på opplæring der 

du kommer.

Arbeidssøkende som kan fl ytte på 

seg bør nok innstille seg på det, kanskje 

fi nnes det muligheter i utlandet? Pres-

set på arbeidsmarkedet gjør at vi også 

der ser ut til å følge etter utviklingen 

i våre naboland, der de har hatt høye 

ledighetstall over tid. En stikkprøve BF 

gjorde i oktober i fj or, viste at det var en 

økning i bibliotekarledigheten i Norge 

på 50% fra samme tid året før. For å 

arbeide dypere med denne problema-

tikken skal forbundsstyret i junimøtet 

diskutere rammer for et prosjekt om 

arbeidsmarket og ledighet som lands-

møtet  bevilget penger til.

Vi ser også samme trend i Norge 

som for Danmark og USA tidligere: Når 

ledigheten stiger så øker antall søkere 

til videreutdanning (mastergrad) ved 

høgskolen. Hvordan vil dette prege 

arbeidsmarkedet for bibliotekarer på 

sikt? Vil det bli slik at en nærmest må 

ha mastergrad for å ha en sjanse til å 

få jobb? Vi håper at vi gjennom vårt 

prosjekt kan høste nyttig kunnskap fra 

bl.a. Danmark og Sverige. En annen side 

av saken er om dagens bibliotekarut-

danning samstemmer med dagens og 

framtidas kompetansebehov, både i de 

ulike bibliotektypene vi har og i andre 

jobber som bibliotekarer besitter. Da gir 

det et dårlig signal når det nå er fore-

slått å redusere med 30 studieplasser pr 

årskull ved bibliotekarutdanningen ved 

HiO. Dette blir et sentralt tema i tida 

som kommer. 

Hanne Brunborg
Fungerende forbundsleder
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I Bærum kommune er et nytt tverrpolitisk 

adhoc-utvalg ledet av varaordfører Kari 

Langeland i gang med ”å se på hvordan man 

i større grad kan stimulere og koordinere 

den frivillige innsatsen i kommunen, og 

dermed bidra til at velferdstilbudet forster-

kes”. Utvalget, som ble vedtatt opprettet 

av kommunestyret før jul,  er ellers sam-

mensatt av to representanter fra hvert av 

sektorutvalgene. 

På kommunens nettside blir utvalgsar-

beidet utdypet slik: ”Frivillig innsats har vært 

av stor betydning for Bærum kommune, og 

Frivillighet utredes på bred basis 
vil bli enda viktigere i tiden fremover. Sam-

arbeidet mellom kommunen, innbyggere, 

næringsliv og frivillige organisasjoner skal 

derfor styrkes, og adhoc-utvalget skal legge 

grunnlaget for utformingen av en frivillig-

hetspolitikk som muliggjør dette. Represen-

tanter fra de frivillige organisasjonene skal 

etter hvert trekkes inn i arbeidet. Utvalget 

skal etter planen legge frem en rapport til 

sommeren, og denne vil så bli gjenstand for 

debatt i sektorutvalgene.”

Det er åpenbart at kommunen kjenner 

kritikernes pust i nakken, for det heter videre: 

”Selv om det skal satses på frivillig innsats, 

betyr ikke det at kommunen vil fraskrive 

seg noe av ansvaret for velferdstilbudet til 

befolkningen. Kommunen vil opprettholde 

kompetansen knyttet til sine tjenester, men 

man vil altså se på hvordan man kan trekke 

frivillige krefter inn på en del områder for å 

muliggjøre et enda bedre tilbud til innbyg-

gerne. Hensikten er dessuten at organisasjo-

ner for egen del skal oppnå noe gjennom sin 

frivillige innsats, som å få realisert egne mål 

på en bedre måte for sine medlemmer enn de 

ellers ville ha fått.”   

Formannsskapet i Bærum kommune be-

handlet den kontroversielle bibliotek-saken 

sin 11. mai. De opprinnelige kuttforslagene 

var redusert med 3,3 millioner kroner, 

mens de tre fi lialene Høvik, Eiksmarka og 

Rykkinn ble foreslått videreført i samarbeid 

med frivillige krefter lokalt, foreløpig for en 

prøveperiode ut 2006. 

Nå er det selvfølgelig delte meninger i 

Bærum, som i alle andre kommuner. Men 

når Høyre og Fremskrittspartiet er enige, 

hjelper det lite å mene noe annet. De to har 

nemlig fl ertallet. Formannsskapsmøtet viste 

det. Innvendinger og alternative forslag fra 

Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Kristelig 

Folkeparti prellet av som vann på gåsa. De 

bibliotekansatte som satt på tilhørerben-

En ny arbeidspolitikk i Bærum?
ken kunne resignert være vitne til at disse 

to partienes og rådmannens korstog for 

frivillighet ble vedtatt. BF-tillitsvalgt Stine 

Bye Aarnes var blant dem, og kommenterte 

vedtaket slik:

- Jeg er veldig skuff et. Jeg trodde og håpet 

at det kanskje kunne snu, at det skulle bli 

noe mer ressurser på Rykkinn. Vi tenkte at 

vi kanskje kan leve med at Høvik og Eiks-

marka filialer får én person pluss denne 

frivilligheten, mot at Rykkinn blir styrket. 

Men det gikk dessverre ikke. Så skuff elsen 

er stor nå. 

- Er det frivilligheten eller nedskjærin-

gene som er verst?

- Jeg syns frivilligheten er det aller verste. 

Det er en ny arbeidspolitikk i Bærum kom-

mune, i off entlig sektor i det hele tatt, hvis 

de nå skal begynne å ta inn frivillige til å 

erstatte vanlige kommunale jobber. Hvorfor 

skjer dette på bibliotekene? Hva er det de 

tror bibliotekarer gjør? Vi har vår faglige 

kompetanse. Vi har minimum treårig høg-

skoleutdannelse til å håndtere gjenfi nning, 

til å veilede i informasjonsjungelen. Vi har 

kvaliltetssikring på alle våre tjenester, vi har 

etiske retningslinjer å gå etter, vi har sam-

lingsutviklingsdokumenter. Folk utenfra 

vil vanskelig kunne vite om du er frivillig 

arbeidskraft eller ansatt når de kommer inn 

på biblioteket. Hvis de ikke skal pålegges å 

gå med et stort skilt hvor det står ”Frivillig”, 

sier Stine Bye Aarnes oppgitt.  

- Hvor lang tid gir du forsøket med frivil-

lige i Bærum bibliotek, før det kollapser?

- Det er usikkert. Jeg håper det går som 

på Nordtvet fi lial i Oslo, at det aldri kommer 

i gang. Da forslaget først ble en realitet her, 

ba vi om å få halvannet år som prøveordning, 

for vi ville gjerne ha det gående gjennom 

ferier og høytider. Jeg håper det hele er slutt 

til jul i år.

- Ordføreren legger opp til en bred de-

batt i kommunestyret. Tror du på endringer 

der? 

- Vi har jo alltid håpet. Kanskje de tar 

til vettet når det blir en større debatt om 

frivillighet og hva biblioteket står for. Men 

etter å ha hørt Hårek Elvenes fra Høyre og 

Anne-Gerd Steff ensen fra Fremskrittspar-

tiet så er det vanskelig å tro at det skal snu, 

sier en dypt skuff et Aarnes. Hun må regne 

med å stå overfor mange utfordringer som 

BF-tillitsvalgt også i tida framover. Redusert 

publikumstilbud, frivillighet og sannsyn-

ligvis nedbemanning. Hvordan og i hvilket 

omfang personalkutt skal foregå, var det for 

tidlig å si noe om i mai.    

Tekst & foto
Erling Bergan

- Det er en ny arbeidspolitikk i Bærum kommune, 
i offentlig sektor i det hele tatt, hvis de nå skal 
begynne å ta inn frivillige til å erstatte vanlige kom-
munale jobber, sier BF-tillitsvalgt Stine Bye Aarnes 
ved Bærum bibliotek. 
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Elvenes understreket også i kommunesty-

remøtet at Bærum, etter hans oppfatning, 

hadde et av de beste bibliotekstilbudene i 

landet. Dette sammenholdt med et godt til-

bud på skolene, gjorde at Bærum ikke hadde 

noe å skamme seg over på biblioteksfronten. 

Flere Høyrerepresentanter virket imidlertid 

lettet over at nedleggingsvedtaket for Ryk-

kinn, Eiksmarka og Høvik ikke ble noe av. 

Det er sjelden at noen gir uttrykk for så stor 

tilfredshet med at egne budsjettvedtak må 

endres, kommenterte opposisjonen.

Hvorfor ikke 1 stilling?

Både Arbeiderpartiet og Sosialistisk Ven-

streparti fastholdt at biblioteket på Rykkinn 

burde styrkes med 1 stilling i forhold til 

rådmannens forslag. De hadde vansker med 

å se at disse ”småpengene” kunne bety så 

mye i Bærums økonomi og gjentok at stør-

relse og betydningen for innbyggerne på 

Styrking av biblioteket på Rykkinn i 12.time

En halv stilling ekstra fra Bærum 
kommunestyre
En halv stilling vil sjelden skape de store bølgene. 
Men det gjorde det i Bærum kommunestyre onsdag 
25. mai. Etter en hel måneds politisk behandling, ga 
Høyre etter og innvilget biblioteket på Rykkinn en 
økning på 0,5 stilling ”ut fra den rådende situasjonen 
på Rykkinn”, som Høyres Hårek Elvenes uttrykte det. 
Øvrige partier, unntatt Fremskrittspartiet, gikk inn for 
en hel stilling med en fyldigere begrunnelse. Viktig 
var det også at kommunestyret vedtok en målset-
ting om at bibliotekets åpningtid skulle reduseres 
minst mulig. Også her kom man organisasjonene på 
Rykkinn i møte, som hadde reagert sterkt på at råd-
mannen i saksdokumentet gikk inn for en ”vesentlig 
reduksjon av åpningstiden” på Rykkinn.

Dette var den begredelige situasjonen i 
fl ere av delavstemmingene: Høyre og Frem-
skrittspartiet satt i ro, de øvrige partiene 
reiste seg og stemte ja. 

Rykkinn tilsa en mindre reduksjon enn det 

rådmannens forslag innebar. Også Venstre 

og Kristelig Folkeparti ga sin støtte til en 

styrking av Rykkinn. 

Men forsøkene på å få Høyre til å øke 

forslaget fra 0,5 til 1 stilling ga ikke resul-

tater.

Men Fremskrittspartiet sa nei

Anne-Gerd Steffensen mente at mange 

grupper måtte fi nne seg i nedskjæringer og 

ikke alle kunne stå i døren å gråte seg til øk-

ninger. Hun ble imidlertid konfrontert med 

tilbaketoget når det gjelder parkeringsavgift 

i Bærum, som kostet det mangedobbelte av 

en halv stilling på Rykkinn. 

Åpningstid er viktigst

Nyordningene for de 3 bibliotekene må skje 

på en slik måte at åpningstiden reduseres 

minst mulig. Dette var det eneste av de 

framsatte forslagene som ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak

For øvrig ble vedtaket: 

Eiksmarka, Høvik og Rykkinn bi-

blioteker videreføres i et samarbeid, der 

lokalmiljøenes interesse imøtekommes 

best mulig. 

Kommunestyret er opptatt av at de fri-

villige ressursene skal være et supplement 

til den kommunale virksomheten.

Samarbeidsløsningene må sikres gjen-

nom forpliktende avtaler med lokalmiljøene 

og igangsettes snarest mulig. Ordningene 

etableres for en prøveperiode ut år 2006.

Rådmannen vil komme med forslag til 

inndekning av den reduserte innsparingen 

på kr 3,3 mill. i økonomimelding 1.   

Tekst & foto
Erik Sennesvik
Leder i Berger 
og Rykkinn Vel
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Men det kanskje største medie-gjennom-

bruddet var”lille-ledere” i både Dagbladet 

og VG, det siste attpåtil på en lørdag. Og de 

var begge positive så det grein etter. Har vi 

endelig fått bibliotek til å bli politisk kontro-

versielt nok til at media interesserer seg?

For Bibliotekarforbundet ble det en 

ekstra utfordring at Østlandssendinga på 

fj ernsynet ville ha nyvalgt nestleder Hanne 

Brunborg, som fungerer som leder mens 

Monica Deildok har permisjon, i studiet på 

noen timers varsel. Hanne tok det på strak 

arm, selv om armen dirret svakt. Det skulle 

bare mangle. 

Bærum-saken på Østlandssendinga 3. 

mai begynte med en god reportasje der bi-

bliotekar Eva Bellis på Rykkinn fi lial jobba 

med barn, med voksne brukere, foran og 

bak skranken. Hun blir også intervjuet: 

- Det er veldig beklagelig at vi blir verdsatt 

så lite at den jobben vi gjør nå kan gjøres 

av hvem som helst, sier hun. Reporteren 

spør: - Føler du at du blir sett ned på i din 

yrkesgruppe. Og Bellis svarer: - Ja, faktisk. 

Jeg gjør det. For hvis folk tror at de kan greie 

vår jobb bare de kan alfabetet, da setter jeg 

spørsmålstegn ved at det kan gå bra.

Rådmannen får forklare seg om forhol-

det mellom frivillighet og profesjonalitet: 

- Det kan være fra velforeninger. Det er 

etablert støtteforeninger for bibliotekene 

Media fulgte Bærum-saken
Det er ikke hverdagskost for bibliotekarer å få stor 
pressedekning. Det er heller ikke vanlig for en 
BF-leder å bli intervjuet direkte på TV, eller for en 
lokallagsleder i NBF å få uttale seg i nyhetssen-
dinger på radioen. Det skjedde i saken om kutt 
og frivillighet i Bærum forrige måned.

som vil være samarbeidspartnere. Så det 

blir en god blanding av fag og frivillige, 

sier hun. Og like etter er Hanne Brunborg 

på direkten i studio, for å kommentere. 

Hun sier blant annet: - Dette er egentlig en 

prinsipp-sak. Og da kan en spørre: Er det 

riktig at frivillige skal overta arbeidsoppga-

vene til de ansatte, og så la de ansatte gå ut 

i ledighet? Er det en kommunal oppgave? 

Vi mener ikke det. 

Hun blir videre spurt om hun kjenner til 

om det er gjort på denne måten andre steder 

i landet: - Det var forsøkt på Deichmanske 

bibliotek, Nordtvet fi lial. Der ble det ikke 

noe av, svarer hun kontant, og følger opp 

med betydningen av likt og fullverdig tilbud 

til innbyggerne, faglig trygghet, integritet. 

Brukeren skal vite hva man møter. Og det 

vet man ikke med frivillige, påpeker for-

bundslederen. 

- Er det for sent for Bærum kommune 

å snu i denne saken? Spør journalist Ma-

rianne Moss til slutt, og Hanne Brunborg 

svarer: - Det er det absolutt ikke, De har sagt 

seg villige til å legge inn 3,3 millioner inn 

igjen i potten, av de 6,2 som biblioteket er 

blitt pålagt å spare. Og da er det fullt mulig å 

opprettholde et bedre tilbud, hvis man yter 

de siste pengene også.

Reportasjen varte i 2 minutter og 30 

sekunder. Intervjuet med Hanne varte i 

1 minutt og 45 sekunder. Etter innslaget 

kunne BF oppsummere: Så lett og så van-

skelig er det å bruke media. Vi må komme 

i posisjon til å bli funnet interessante som 

intervjuobjekt oftere, og vi må skjerpe 

kvaliteten på mediearbeidet vårt, helt fra 

små pressemeldinger til direktesendte 

TV-intervju. 

Den solide støtten som tabloidavisene 

ga de bibliotekansatte i dagene etterpå, 

varmet godt. Eller hva skal vi mene om at 

lørdags-VG på lederplass skriver: ”Vi mener 

dette er en grov undervurdering av det 

meget viktige fagarbeidet norske biblioteka-

rer er utdannet til. Å kunne systematisere, 

katalogisere og ikke minst fi nne frem til 

informasjon, er en betydelig oppgave i et 

informasjonssamfunn, som krever spesi-

alkompetanse.” Eller hva med Dagbladets 

leder dagen før: ”En ting er at forslaget 

undergraver en profesjon med høyskoleut-

dannelse. Det er i seg selv en fornærmelse. 

I tillegg er forslaget blottet for forståelse for 

den nære sammenhengen mellom kultur, 

opplysning og demokrati. Dette handler 

om langt mer enn utlån av bøker, nemlig 

ivaretakelse av arv, formidling av kunnskap 

og, ikke minst, alle innbyggeres rett og mu-

lighet til å få kunnskap. For å skjøtte dette 

viktige samfunnsanliggende trengs det 

kompetanse. Vi tar det som en selvfølge at 

politikerne har en forstand som strekker seg 

ut over rådmannens fattige kultursyn.”

Stort sterkere melding om hvor skapet 

burde stå, får høyresida i Bærum kommu-

nestyre sjelden. Da er det synd at de valgte 

å malplassere skapet. I denne omgang. For 

oss bibliotekarer det viktig å bruke disse 

medieerfaringene godt når det står nye slag 

om bibliotekarkompetansen.  

Erling Bergan
Redaktør
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Kjære bibliotekar!
Hvorfor skrive litteratur overhodet? Er ikke verden over-
svømmet av andre og umidelbart mer tilgjengelige, ja, like-
frem påtrengende medier? Ja, ærlig talt, er den ikke det?

– martin deichmann, side 34

Flukten fra forpliktelser
Philippe Sands om USAs forsøk på å
unnslippe sin egen verdensorden.

side 28

Krasjstaden
Hadle Oftedal Andersen om
Øyvind Rimbereids
romtidskontinuum.

side 34

Det subversive mellomspråket
Språket hos Jonas Hassen Khemiri er
oppbrutt, rått og poetisk.

side 35

intervju dikt anmeldelse

Bøker

Om melankolien
Er melankolien en adekvat holdning, spør Eivind Tjønneland.
For eksempel hos mennesker som sutrer over «meningstap»
og kjedsomhet i verdens rikeste land i år 2005?

Essay, side 30.

Bare trist
Melankolien må kritiseres,
skriver Eivind Tjønneland.

Bøker side 30

Kronikk: «Om det er verdt å beregne kostnadene ved kriminalitet, vil avhenge av formålet med disse opplysningene.» Finn Jørgensen, Handelshøgskolen i Bodø, side 18
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debatt

kultur

kunngjøringer

aktueltaktuelt

Bondevik og Bush
Guds rolle undervurdert 
i utenrikspolitikken

side 2

Ja til reformer
– Vi må gjøre oss
attraktive for studentene,
sier filosofiprofessor.

side 4

Ukens stemmer:

Thomas Hylland Eriksen om misfornøyde akademikere • Hanne Andrea Kraugerud om retorikk og estetikk • Aslak Bonde om protest-
partier i ny posisjon • Sigurd Allern om kuttene i Dagbladet • John Pilger om sivilisasjonskrig • Erling Sandmo om Rameaus operaer

bøker

Jens Stoltenberg
Portrett av en
lidenskapelig
pragmatiker

side 14

side 2

side 16

side 19

side 27

side 36

Nordgrens spor
Sune Nordgrens fortid som
kunstdirektør i Newcastle ble
også heftig debattert.

Kultur side 20

Klassisk nekrofili
– Selsom skikk å feire
komponistenes dødsår, 
skriver Erling Guldbrandsen.

Musikk side 25

Tvilsom ære
Norge får best karakter i
utdanningsklassen. Synd vi
ikke kan stole på karakterene.

Kommentar side 5

Fyll og dop 
Endelig en utelivsroman som
er blottet for arroganse.

Anmeldelse side 33

aktuelt

Øker mest! 
Opplagsvinner 2004
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EUs skjebnetime: Jacques Chiracs formaninger hjelper lite. Om en uke
kan franskmennene si nei til EU-grunnloven – og ryste hele unionen.

Reportasje, side 6–11

Det umulige folket

Det er vanskelig å skrive, det vet (nesten) alle.
– geir gulliksen side 23

Actionpainting
Jackson Pollock var macho-
maler nummer én.

side 32

I transe
Musikkdokumentar om Monica  
opprinnelig født som Morten.

side 24

Kunst mot okkupasjon
Dror Feiler skapte furore da han laget
kunst av en palestinsk selvmordsbomber.
Nå er han i Oslo for å spille musikk.

side 30

F I L M B I L L E D K U N S T MUSIKK

Kultur

Harde bud
Morgenbladet har vært på NM i wrestling.

reportasje side 26
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Bøker
Sakprosa og skjønnlitteratur. Vi følger 
samtidslitteraturen tettere enn noen 
annen norsk avis, og gir deg troverdige 
anmeldelser og forfatterintervjuer.

Aktuelt
Politikk, forskning og utenriks. Morgen-
bladet ser på verden med et analytisk 
blikk. Vi går bak nyhetsbildet og formi-
dler sammenhengen.

Kultur
Morgenbladet følger kunsten der den 
bryter mot samfunnet. Vi har noen av 
landets mest  spennende og kvalifiserte 
kulturskribenter.

ti
d

ss
kr

ift

Bli sommerabonnent i tre måneder for kun 195,-

Morgenbladet  var den avisen som økte opplaget mest i 2004. Vi vil gjerne gi deg anledning til å finne ut hvorfor.
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Spesialgruppen for folkebibliotekpo-

litikk (SFP) har tatt initiativ til en na-

sjonal kampanje for tverrpolitisk støtte 

til norske folkebibliotek som sentrale 

aktører i framtidas kunnskapssamfunn. 

Kampanjen inngår i en bred internasjo-

nal kampanje - som American Library 

Association (ALA) og International 

Federation of Library Associations 

(IFLA) har startet - for å synliggjøre 

alle verdens bibliotek. 

Den globale kampanjen benytter det 

faste symbolet @your library - og til-

svarende uttrykk på andre språk - som 

en måte å bygge merkevaren bibliotek. 

I Norge er kampanjens profi l i 2005 

knyttet til folkebibliotekenes plass 

i kunnskapssamfunnet. Alle norske 

bibliotek kan delta i den overordnede 

kampanjen - som vil gå over fl ere år 

- ved å bruke logoen fr@ ditt bibli-

otek. SFP konsentrerer sin innsats 

om folkebibliotekene. Denne delen av 

kampanjen, altså FOlkebibliotekens 

plass i KUnnskapsSamfunnet, har fått 

navnet  FOKUS 2005 og vil bli avsluttet 

i desember 2005.

Trond Minken og Bozena Rasmus-

sen i kampanjeutvalget blinker ut fi re 

sentrale målsettinger med kampanjen: 

Egenutvikling, faglig debatt, synliggjø-

Kamp@njestart!
Norsk Bibliotekforening har i perioden 6. – 19. juni landsom-
fattende kick-off  for kampanjen ”fr@ ditt bibliotek”. Samtidig 
lanseres kampanjeproduktene. Og nå går oppfordringen ut til 
alle i bransjen om å aktivisere seg i kampanjen.

ring og politisk relevans. Her spenner 

det altså fra å utvikle nye tjenester, via 

faglig meningsutveksling, formidling av 

nye bibliotekperspektiver til media, til 

utvikling av modeller for å overbevise 

politikere om hvordan folkebibliotekene 

kan gi vesentlige bidrag til kunnskaps-

produksjon og kulturformidling i fram-

tidas lokalsamfunn. Bak det hele ligger 

en overbevisning om at folkebibliotekene 

må fornye seg for å overleve.

Men ettersom dette er en utadretta 

kampanje, skal altså produktet biblio-

tek selges samtidig som det videreut-

vikles. Det skal blant annet skje ved 

hjelp av noen kampanjeprodukter som 

er klare for distribusjon i disse dager. 

Det dreier seg om t-skjorter, plastposer, 

klistremerker og bannere. Bibliotek-

sentralen står for salget. T-skjortene 

er i dame- og herremodell med teksten 

”Lastet med kunnskap fr@ ditt bibliotek”. 

Bannerne har teksten ”fr@ ditt bibliotek” 

og ”Hent kunnskap gratis” og er i stiv 

kartong til å henge opp i biblioteket. 

Plastposene er i blå frostet plast med 

teksten ”Fylt med kunnskap fr@ ditt 

bibliotek”. Klistremerkene har teksten 

”ONLINE fr@ ditt bibliotek” og ”LÅN 

OPPLEVELSER fr@ ditt bibliotek”.

Bibliotekarforbundet støtter kam-

panjen og deltar i kampanjeutvalget. 

Det er ønskelig fra BF sin side at fl est 

mulig av forbundets tillitsvalgte deltar 

aktivt i kampanjen, både i denne folke-

bibliotek-fasen den er i nå, og i fasene 

som kommer seinere med fokus på 

andre bibliotektyper. Man kan bidra 

til at bannere blir brukt i bibliotekets 

lokaler. Man kan sørge for at plastpo-

ser og klistremerker distribueres til 

lånere. Man kan selv gå med t-skjorter, 

og selge/gi videre til andre. Man kan 

bidra til å lage spesielle arrangement 

eller debatt-møter i forbindelse med 

valget. Man kan være aktiv på andres 

valg-arrangement, med spørsmål og 

kommentarer. Man kan skrive arti-

kler og leserinnlegg i avisene og på 

nettsider.

Spørsmålet all denne aktiviteten 

helst skal kretse rundt, er altså: Fol-

kebibliotekene gir vesentlige bidrag 

til kunnskapsproduksjon og kultur-

formidling i lokalsamfunnet, og med 

off ensive politiske og økonomiske grep 

fra det politiske miljø – i kombinasjon 

med endringsvillige bibliotekarer – kan 

bidraget bli betydelig større.    

Erling Bergan
Redaktør
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Fokus 2005

I år er kampanjens slagord:

”Folkebibliotekene 
  i kunnskapssamfunnet”

Hovedideér:

Norge er på vei fra et velferdssamfunn til et 

kunnskapssamfunn. 

Bred adgang til utdanning er en forutsetning 

for en kunnskapsbasert økonomi. 

Kompetente, kunnskapsrike og kulturbevis-

ste mennesker skaper verdier. 

Kunnskapssamfunnet må realiseres lokalt. 

Folkebiblioteket trenger nye idéer og nye 

oppgaver. 

Lokalsamfunnet trenger et sted som kan 

formidle læring, kunnskap og kultur i frie 

og åpne former. 

Biblioteket opprettholder båndene mellom 

mennesker og steder. 

Kultur gir velstanden mening. 

En satsing på folkebiblioteket er en investe-

ring i framtidig inntekt og produktivitet. 

Bibliotekutvikling er kunnskapspolitikk for 

lokalsamfunnet. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kampanjens  t-skjorter er kommet!  Kampanjeutvalget fristet 
Bror von Krogh til å prøve en av de første. Bak fra venstre: Tord 
Høivik, Trine Eskeland, Kari Bjørklid og Tore Kr. Andersen.  Nå 
håper kampanjeledelsen at mange kollegaer og andre ikler 
seg dette plagget i sommer. Mange bør vise at de er lastet med 
kunnskap fr@ ditt bibliotek! (Foto: Erling Bergan)

SFP - en original og aktiv gjeng

Det er Spesialgruppen for folkebibliotekpolitikk 

(SFP) som står bak årets kampanje “Fokus 2005”, som 

igjen er en del av den fl erårige kampanjen “fr@ ditt 

bibliotek”. 

SFP er ikke en tradisjonell medlemsorganisasjon. 

De satser på å jobbe i nettverk og å bruke internett som 

viktigste medium. “For oss er det egen aktivitet og faktisk 

deltakelse som teller”, sier de om seg selv. SFPs “apparat” 

består av et styre med fem medlemmer pluss en gruppe 

faglige konsulenter. Styret ledes av Trond Minken. Blant 

konsulentene fi nner vi Niels Windfeld Lund og Tord 

Høivik. Sistnevnte er svært aktivt med i årets kampanje, 

som ledes av et eget utvalg der også aktuelle fagforbund 

er med: Fagforbundet, KFO og Bibliotekarforbundet.   
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Hanne Brunborg er landsmøtevalgt 

nestleder, men fungerer som leder 

mens Monica Deildok har permisjon 

Nye koster i forbundsstyret
Av sju forbundsstyremedlemmer er fi re nyvalgte. 
I tillegg er lederen i permisjon. BF-landsmøtet 
i april sørget for et merkbart skifte i persongalleriet 
i forbundets ledelse. Og det bar forbundsstyrets 
første ordinære møte 9. mai preg av. Men 
saklista på dette møtet var overkommelig for 
et ferskt styre.

Etter godkjenning av innkalling 

og sakliste, samt referat fra det lille 

styremøtet som ble avholdt rett etter 

landsmøtet, var det tid for å tildele 

stipend. Utlysinga av de årlige BF-

stipendmidlene hadde stått i Biblio-

tekarens februar-nummer, i tillegg til 

på våre nettsider. Det var kommet inn 

tre søknader innen fristen 

1. april. Totalt søknads-

beløp var 44.000 kroner. 

Forbundsstyret vedtok 

å imøtekomme to av tre 

søknader, med i alt kr. 

30.000 kroner. Ingen av 

søkerne fikk det beløpet 

de søkte om. 

Mellomoppgjør
og læreplaner

Mellomoppgjøret var fer-

dig i alle tariffområder, 

bortsett fra HSH-HUK, 

da styremøtet ble avholdt. 

Styret fikk en orientering 

om resultatene av Hanne 

med sin nyfødte datter. Ritha Helland 

er det tredje styremedlemmet som også 

var med i forrige periode. Mens As-

trid Kilvik, Morten Haugen, Susanne 

Baumgärtel og Liv Evju alle er nye i 

forbundsstyret. Og første varamedlem 

Roger Dyrøy møter fast i forbundssty-

ret i Monica Deildoks persmisjonstid.

Tekst & foto
Erling Bergan

Hanne Brunborg ledet sitt første 
ordinære styremøte som funge-
rende leder
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Brunborg og Thor Bjarne 

Stadshaug. De enkelte 

resu ltatene ble kunn-

gjort i forrige nummer 

av Bibliotekaren og på 

nettsidene. Til slutt god-

kjente forbundsstyret re-

su ltatene i  kommunal 

sektor, statlig sektor, Oslo 

kommune og NAVO. Et-

tersom alternativet t i l 

godkjenning er streik, var 

det ingen bombe at styret 

strødde sand på årets 

oppgjør. Samtidig min-

net de hverandre om hvor 

mye hardere neste års 

hovedoppgjør kommer til 

å bli. Da må alle forbund, 

også BF, forberede seg på 

at det kan bli konflikt.

Høringsuttalelse til de nye lære-

planene var neste sak for styret. Selv 

om BF ikke er formell høringsinstans 

i denne saken, ønsket styret likevel 

at forbundet skulle komme med en 

høringsuttalelse, siden departemen-

tet har åpnet opp for en bred og åpen 

høringsrunde. BF legger vekt på at 

Kunnskapsløftet forutsetter tilgang til 

bibliotekarkompetanse i alle skoler og 

at dette må tydeliggjøres. I forarbei-

dene til saken påpekes det naturlige i at 

”skolebibliotekene videreutvikles, slik 

at de gjøres til en sentral læringsarena 

i arbeidet med å utvikle læringsstrate-

gier, informasjonskompetanse og digi-

tal kompetanse. Dette må gjenspeiles 

i læreplaner, kompetanseutviklings-

programmer og skolenes planer og 

prioriteringer.” Bibliotekarforbundet 

forventer at dette følges opp gjennom 

konkrete tiltak. BFs høringssvar legger 

også vekt på betydningen av fagutdan-

nede bibliotekarer, som ”kan bidra til 

kompetanseutvikling og kunnskap 

innen bl.a. læringsstrategier, medi-

ekunnskap og kildekritikk”. 

Yrkesetikk 
og styreseminar

Landsmøtets vedtak om yrkesetikk 

krever oppfølging. Det skal blant annet 

nedsettes et yrkesetisk råd, og styret 

gikk på sitt mai-møte gjennom hvilke 

kriterier de skal følge i dette arbeidet. 

Selve oppnevninga av medlemmer til 

Rådet vil bli foretatt på styrets juni-

møte. Men allerede nå ble det avklart 

at første periode bør være på 1 år, og at 

det er ønskelig med ca. 5-8 medlemmer 

i Rådet, spredt på ulike bibliotekslag, 

stillingstyper og arbeidshverdager. 

Spørsmål om også ikke-bibliotekarer 

bør kunne være med i Rådet ble reist, 

men avvist i denne omgang. Henven-

delser skal rettes til andre organisasjo-

ner for bibliotekarer, for å få inn forslag 

på medlemmer til Yrkesetisk råd. 

Det er tradisjon at forbundsstyret 

samles til seminar en gang i året. Etter 

hvert landsmøte er det spesielt nyttig, 

for å ha tid til bredere diskusjoner 

med nytt styre. Og ettersom det nye 

styret har mange nye medlemmer og 

varamedlemmer, blir årets styresemi-

nar av spesielt stor nytte. Programmet 

ble gjennomgått på styremøtet i mai, 

mens seminaret skal være på Sjusjøen 

i juni. BFs historie og organisasjon, og 

gjennomgang av målprogram og an-

svarfordeling, fyller mye av tida. Men 

to saker er skilt spesielt ut: Prosjektet 

for å vinne ”nytt terreng” og verving 

blant bibliotekarstudenter og stats-

ansatte. Styreseminaret skal avsluttes 

med ordinært styremøte. 

Medlemssystem 
og stabilt medlemstall

Siste ordinære sak på mai-møtet, var en 

orientering om medlemssystemet, som 

like før styremøtet ble satt ”på lufta” i 

ny versjon. For nå kan medlemmene 

selv se hva medlemssystemet har lig-

gende av opplysninger om dem, og selv 

rette opp dette. Styremedlemmene så 

selvfølgelig positivt på denne kvalitets-

forbedringa, men hadde umiddelbart 

nye krav til ytterligere forbedringer. Så 

her er det tydelig at BFs ansatte ikke får 

hvile lenge på sine laurbær.

Under eventuelt kunne Roger Dyrøy 

melde om diskusjonene i YS-stats 

konfliktutvalg, der han er BFs repre-

sentant. Hanne Brunborg kunne melde 

om fullt kjør på sakene om bibliotek-

melding i Oslo, filialkutt og frivillighet 

i Bærum, og omorganisering i Tromsø 

bibliotek. Styremedlemmene fikk også 

se opptak av Brunborgs TV-opptreden 

i Østlandssendinga. Og tradisjonen tro 

ble møtet avsluttet med å se på med-

lemsstatistikken, som viser at medlem-

stallet har stabilisert seg. 9. mai hadde 

BF 1382 medlemmer.  

Susanne Baumgärtel og Morten 
Haugen er begge nye i BFs for-
bundsstyre.
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Kutt og konkurranse

Bibliotekstudiet 
i et nytt utdannings-
marked

Det fi nnes nye 
digitale mar-
keder for bib-
liotekarenes 
kunnskaper. 
Men da må de 
knyttes tettere 
til medier, kom-
munikasjon, 
informasjons-
design og data, 
hevder førstea-
manuensis Tord 

Høivik i denne atikkelen, hvor han tar 
utgangspunkt i de sviktende søkertal-
lene til bibliotekarutdanninga i Oslo. 
Han stiller også spørsmålet om biblio-
tekfaget blir drept dersom bibliotek-
utdanningen tilbyr et grunnleggende 
digitalt studium i organisering av kunn-
skap, tekster og dokumenter.

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

Markedspress

Fra 1997 begynte bibl io-

t e k ut d a n n i n ge n  i  O s lo 

å miste søkere. I løpet av 

de t  s i s t e  å re t  h a r  nye , 

skarpe konkurrenter kom-

met på banen. Stat ist ik-

ken for årets opptak viser 

at utdanningen bef inner 

seg i en presset markeds-

situasjon. 

I tillegg ser det ut til at 

bibliotekarstudiet må redu-

Som YS-medlem er det billigere
å forsikre seg mot det uventede.
Reiseforsikring hos oss garanterer deg hjelp 24 timer i døgnet – uansett hvor du 

er i verden.

YS-medlemmer har fordel av å kunne kjøpe vår reiseforsikring til rimeligere pris.

Har du forsikringen på plass, vet du at det i hvert fall ikke er bekymringer som gjør

kofferten så tung.

Ønsker du å vite mer om reiseforsikring til medlemspris, ta kontakt med

YS Medlemsfordeler på 21 01 39 39.
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sere opptaket med 30 studie-

plasser - av i alt 130. Tallet 

er ikke offi  sielt og slett ikke 

vedtatt, men det sirkulerer i 

plandokumentene. Høgsko-

len i Oslo utdanner nå fl ere 

studenter enn departementet 

hadde planlagt.  Det samlede 

opptaket må kuttes med 260 

plasser, og både journalistene 

og bibliotekarene står laglig 

til for hogg. Arbeidsmarkedet 

for nyutdannede er dårlig for 

begge utdanninger. 

BFs medlemsregister blir aldri bedre enn kvali-
teten på informasjonen som er lagt inn. Har vi 
korrekt informasjon om deg? Dersom du har 
skifta lønn, jobb, telefonnummer, e.l., går du inn 
på BFs nettsider og finner ”Oppdatering av med-
lemsregisteret”. 

Takk for hjelpen!

Korrekt 
medlemsinfo?
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La oss først se på søkertallene for 

2005 (Tabell 1)

Jeg regner med at bibliotekutdan-

ningen i Oslo og studiet i dokumen-

tasjonsvitenskap i Tromsø er rimelig 

godt kjent i bibliotekkretser. Arkiv-

utdanningen og de to mediestudiene 

er derimot ganske ferske.

Årsenheten i arkiv og dokument-

behandling er et deltidsstudium som 

tas over to år. Studiet ble første gang 

tilbudt i 2003. Tanken er at det senere 

skal bygges ut til en treårig bachelor-

grad. Studiet ledes av bibliotekut-

danningen. Et parallelt årsstudium 

i museumsformidling ble startet i 

2004. Nytt hovedopptak finner sted 

i 2006. Her finnes det derfor ikke 

søkertall for i år.

Årsenheten i ”Digitale medier” 

er også lagt opp som et studium på 

halvtid. Studentene kan ta en modul 

på femten studiepoeng hvert semes-

ter. Tilbudet er et fellestiltak mel-

lom Avdeling for estetiske fag (som 

administrerer hele studiet), Biblio-

tekutdanningen og Ingeniørutdan-

ningen. Det omfatter fire moduler, 

og Bibliotekutdanningen har ansvar 

for Modul 2: Vevpublisering og in-

formasjonsarkitektur.

I årene 2001-2003 var Design og 

kommunikasjon i digitale medier 

organiser t som et v idereutdan-

ningstilbud, og det var rimelig lett å 

få plass. Fra og med år 2004 ble det 

tilbudt gjennom Samordna opptak, 

og etterspørselen eksploderte.

Den treårige bachelorgraden i 

medier og kommunikasjon er helt 

ny - det første opptaket fant sted i 

2004. Også her har etterspørselen 

vært overraskende stor.  Graden er 

et fellestiltak mellom Avdeling JBI 

og Lærerutdanningen. Ved JBI er det 

Journalistutdanningen som har det 

overordnede ansvaret. Bibliotekut-

danningen bidrar i annet studieår 

med modulen i Vevpublisering og 

informasjonsarkitektur. 

Tab. 1.  Konkurrerende tilbud

Studietilbud 2005
Antall 

søkere

Antall

plasser

Popu-

laritet

Design og kommunikasjon i digitale medier

       (årsenhet) (HiO)
215 30 7,2

Bachelorgrad i medier og kommunikasjon 

       (JBI)
220 40 5,5

Arkiv og dokumentbehandling (årsenhet 

        deltid) (JBI)
85 32 2,7

Treårig bibliotekarutdanning (JBI) 222
130 1,8

Ettårig bibliotekutdanning (JBI) 18

Dokumentasjonsvitenskap (Tromsø) 30 - -

Kilde: Samordna opptak

Etterspørselen etter vår tradisjonelle biblio-
tekutdanning er halvert på ti år. Men det har 
vært fulle opptak, og vel så det, til de 120 
studieplassene som tilbys i Oslo. Her er fj orårets 
ferske bibliotekarstudenter pakket sammen i 
Gerd Wangs auditorium ved Høgskolen i Oslo.  
(Foto: Erling Bergan)

�
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Flo og fj ære

Den store og gledelige etterspørse-

len etter teknisk krevende mediefag 

faller sammen med en svært laber 

periode for den klassiske bibliotekar-

utdanningen (Tabell 2):

Hvis vi ser på de to tabellene under ett, 

ser bildet slik ut:

Etterspørselen etter vår tradisjo-

nelle bibliotekutdanning er halvert 

på ti år

De tallrike endringene i studieplanen 

har ikke klart å stoppe nedgangen

Samtidig strømmer studentene til nye 

fagområder i bibliotekfagets umid-

delbare nærhet: medieproduksjon, 

kommunikasjon, informasjonsdesign 

og data. Også det nye arkivstudiet har 

bedre søking enn bibliotekstudiet. 

Kampen om studentene øker - og vår 

verste konkurrent er faktisk Høgskolen i 

Oslo. Som Pogo sier: - ”We have met the 

enemy, and he is us!”. Vannet fl ør og fj ærer 

samtidig. 

Dette er en litt pussig situasjon. Mange 

av lærerne ved bibliotekutdanningen kan 

- faglig sett - like gjerne undervise på de 

nye studiene som på det gamle. Mye biblio-

tekfaglig stoff  er - etter min mening - like 

relevant begge steder. 

Arbeidsmarkedet for bibliotekarer i 

bibliotek er trangt. Jeg er redd det kom-

mer til å bli ennå trangere i tida framover. 

Samtidig trenger arbeidslivet i aller høy-

este grad den unike tekniske kompetansen 

som utgjør kjernen i bibliotekfaget: altså 

�

�

�

evnen til å organisere mediebasert kunn-

skap for gjenbruk. 

Bibliotekar på en-to-tre

For å lære mer om studentenes forhold 

til sine studier har Senter for profesjons-

studier ved Høgskolen i Oslo startet det 

store surveyprosjektet StudData. Det be-

gynner allerede å foreligge et omfattende 

tallmateriale om bibliotekstudentenes 

erfaringer og synspunkter. Den ferskeste 

rapporten fra StudData har slått opp at bi-

bliotekstudiet har en høy frafallsprosent:

Nesten hver tredje student som begyn-
ner ved Høgskolen i Oslo slutter i løpet av 
studiet. Frafallet er størst innenfor inge-
niør-, bibliotek- og bioingeniørutdanningen 
og lavest innenfor sykepleieutdanningen

Tallene gjelder 2000-kullet. Med 

normal studieprogresjon ville de 123 stu-

dentene som startet opp høsten 2000 ha 

avsluttet studiet sommeren 2003. Tall som 

ble samlet inn høsten 2003 viste at 47 % av 

bibliotekstudentene faktisk hadde fullført, 

mens 17 % fortsatt var registrert som aktive 

studenter. De øvrige 36% hadde - i følge 

StudData - falt fra underveis. Dette tallet 

trenger imidlertid en grundigere analyse. 

Fram til 1990 var bibliotekstudiet et 

sammenholdt treårig utdanning. I 1991 ble 

det åpnet mulighet for å ta det første året 

som et avsluttet studium (grunnfag). Tan-

ken var særlig å gi de bibliotekansvarlige i 

skolene - som ofte hadde full lærerutdan-

ning - mulighet for et påbyggingsår. Nå er 

det også mulig å bruke de to første årene, 

i kombinasjon med andre fag, som ledd i 

en fullverdig bachelorgrad.

Det ser ikke ut til at StudData har tatt 

hensyn til dette. De tar den treårige utdan-

ningen som norm. Men de som bevisst har 

avsluttet etter ett eller to år, har jo ikke 

falt fra. De har bare valgt et alternativt 

studieløp. 

I år har vi for første gang egne data 

for de som planlegger å ta grunnfaget. 

De utgjorde 18 av 240 søkere, altså 7,5 %. 

Hvor mange studenter som planlegger et 

opplegg over to år vet vi ingen ting om. Det 

lille vi kan si, er følgende: 

Høsten 2000 startet 123 studenter på 

bibliotekstudiet

Sommeren 2003 fullførte 58 av disse 

- etter et normalt treårig løp. 

Høsten 2003 var 21 studenter fortsatt 

i gang med studiet.

En gruppe på 44 hadde sluttet under-

veis - noen fordi det var planlagt og 

noen av andre grunner.

Hvis vi tar ”grunnfagsprosenten” 

blant søkerne i 2005 som norm, var 

det 9 av de 44 som bevisst sluttet 

etter det første året. 

De øvrige 35 kan vi ikke si noe for-

nuftig om uten å undersøke nøyaktig 

når de sluttet - eller ved å spørre dem 

personlig.

Nye digitale markeder

Den frittstående bibliotekinstitusjonen er 

under press. Her mener jeg det er riktig 

og viktig å kjempe - først og fremst ved 

å utvikle en ny og bærekraftig modell for 

folkebibliotekenes plass i lokalsamfun-

net. Også dette stiller nye krav til biblio-

tekarutdanningen. Folkebiblioteket kan 

bare vinne fram ved å engasjere seg dypt 

i lokalpolitikk og samfunnsutvikling. Til 

det trengs synlige, tydelige, pågående 

bibliotekarer.

Men det er forskjell på institusjon, 

fag og profesjon. Det fi nnes nye digitale 

markeder for bibliotekarenes kunnskaper 

- hvis de kan knyttes tettere til medier, 

kommunikasjon, informasjonsdesign og 

data. Bibliotekfaget er hverken rent teknisk 

eller rent sosialt. Faget og institusjonen 

eksisterer i skjæringspunktet mellom 

tekniske systemer, lagrede tekster og bru-

kerrettet formidling. 

Dersom Bibliotekutdanningen skulle 

utvikle og tilby et grunnleggende digitalt 

studium i organisering av kunnskap, 

tekster og og dokumenter - tar den da og 

dreper det kjære, gamle bibliotekfaget? 

Eller gir den med dette faget nytt liv og 

grønne gressganger?   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tab. 2. Bibliotekutdanningen 1996-2005

År Antall søkere i alt
Antall 

primær-søkere

Antall 

plasser
Popularitet*

1996 1314 466 130 3,9

1997 1314 - 120 -

1998 839 - 120 -

1999 631 - 120 -

2000 672 234 120 2

2001 697 222 120 -

2002 761 272 120 -

2003 724 296 120 -

2004 699 250 120 -

2005
222 120 1,8

18 10 1,8

*    Antall primærsøkere per studieplass

**  222 til treårig og 18 til ettårig studium

Kilde: Samordna opptak

�
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HØRINGSUTTALELSE – 

NYE LÆREPLANER

Bibliotekarforbundet er en fagforening 

for bibliotekarer i privat og offentlig 

sektor, og av våre ca 1.400 medlemmer 

er i overkant av 200 medlemmer ansatt i 

grunnskole og videregående skole. Siden 

våre medlemmer er en del av det peda-

gogiske personalet i skolen forventer vi at 

Bibliotekarforbundet er høringsinstans i 

andre saker som berører det pedagogiske 

arbeidet for fremtiden. Vi viser også til 

høringsuttalelse fra Norsk bibliotekfore-

ning.

Vi mener at Kunnskapsløftet forutset-

ter tilgang til bibliotekarkompetanse i 

alle skoler og at dette må tydeliggjøres. 

I forarbeidene til saken, står det i Innst.

S.nr 268 om skolebibliotekene: ”Flertallet 

fi nner det naturlig at skolebibliotekene 

videreutvikles, slik at de gjøres til en 

sentral læringsarena i arbeidet med å 

utvikle læringsstrategier, informasjons-

kompetanse og digital kompetanse. Dette 

må gjenspeiles i læreplaner, kompetanse-

utviklingsprogrammer og skolenes planer 

og prioriteringer.” Bibliotekarforbundet 

forventer at dette følges opp gjennom 

konkrete tiltak. 

Bibliotekarkompetanse og bak-
grunn for læreplanene

I forbindelse med PISA-undersøkelsen og 

andre internasjonale undersøkelser har 

det vært mye fokus på norske elevers dår-

lige resultater i en del fag og læringsmiljø 

generelt. Samtidig er vi på jumboplass i 

Norden mht bevilgninger til bibliotek. Vi 

mener at dette har en klar sammenheng. 

Alle skoler bør ha tilgang til bibliotekar-

kompetanse, enten i eget skolebibliotek 

eller ved et organisert samarbeid med 

folkebiblioteket. Denne kompetansen må 

inngå som en integrert del av det pedago-

giske arbeidet i skolen. Dette ser vi som 

en forutsetning for å nå de målene som 

settes i denne høringen, både for de fem 

basisferdighetene og fagplanene.

Ferdigheter

Av de basisferdigheter som nevnes, er 

det i høringen bl.a. sagt ”Å kunne bruke 

digitale verktøy….gir informasjonskunn-

skap og kildekritikk større aktualitet.” 

Kunnskapen om bruk av kilder, både 

digitale og trykte, formidles allerede i 

dag i gode skolebibliotek. En kildekritisk 

tilnærming til all informasjon er en ba-

sisferdighet som bør oppøves gjennom 

hele skoleløpet. Et velfungerende og til-

strekkelig utstyrt bibliotek med tilgang 

til bibliotekfaglig kompetanse vil være 

en fysisk og virtuell læringsarena som 

stimulerer eleven til egen læring og en 

kildekritisk tilnærming, samtidig som det 

pedagogiske arbeidet styrkes.

Forslag til nye læreplaner:

BFs høringsuttalelse
Utdannings- og forskningsdepartemenetet har lagt 
fram sine forslag til læreplaner for Kunnskapsløftet. 
Bibliotekarforbundet behandlet dette i forbunds-
styremøte 9. mai, og sendte sin høringsuttalelse 
umiddelbart etter. Her kan du lese hva BF sa:

Flere fagorganiserte 
i Norge

Tallet på medlemmer i landsomfattende 

arbeidstakerorganisasjoner utgjorde 

1 510 633 personer per 31. desember 2004. 

Dette var en økning på om lag 2 200 personer 

fra 2003, melder Statistisk Sentralbyrå.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) og 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 

har begge hatt nedgang i medlemstallet sam-

menlignet med året før. LO har vel 831 000 

medlemmer, en nedgang på om lag 7 300 frå 

2003. For YS var nedgangen i medlemstallet 

i underkant av 1 000, og de organiserer vel 

200 000 personer. Utdanningsgruppenes Ho-

vedorganisasjon telte 237 000 medlemmer, 

eller knapt 6 000 fl ere enn året før. Akade-

mikerne hadde om lag 138 000 medlemmer, 

en vekst på om lag 5 800 fra 2003. 

De fi re store hovedsammenslutningene 

organiserer ca 93 prosent av alle fagorgani-

serte i Norge. Av fagorganisasjoner utenfor 

disse, er Norges Ingeniørorganisasjon NITO 

størst, med i overkant av 51 000 medlemmer. 

Andre fagforbund utenfor hovedorganisa-

sjonene er Lederene med 12 000 medlemmer 

og Norsk Journalistlag med nesten 9 000 

medlemmer. 

I YS er det KFO som er størst, med drøyt 

56 000 medlemmer. De hadde en svak økning i 

medlemstall i fj or. Finansforbundet har nesten 

36 000 medlemmer, men opplevde en svak 

nedgang forrige året. Hele 17 av de 25 LO-for-

bundene opplevde synkende medlemstall i fj or. 

Verst gikk det ut over Fellesforbundet, som 

mistet 4 200 medlemmer. Med nesten 134 000 

medlemmer er forbundet likevel fortsatt LOs 

nest største forbund. Fagforbundet fortsatte 

derimot å vokse også i fj or. Med en vekst på 

nesten 3 000 medlemmer i fj or er forbundet nå 

oppe i nesten 290 000 medlemmer, eller prak-

tisk talt 35 prosent av alle LO-organiserte. 

På arbeidsgiversiden er NHO størst. De 

har 16 200 medlemsbedrifter med 493 000 

ansatte. NAVO hadde 177 medlemsbedrifter 

med 165 000 ansatte. HSH organiserte i over-

kant av 10 000 medlemsbedrifter med vel 136 

000 ansatte. KS hadde 873 medlemsbedrifter 

med vel 360 000 ansatte i 2004.  
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Vi foreslår derfor at bruk av bibliote-

ket inngår i basisferdighetene, med fl g 

tekst:

3.avsnitt, 5.linje: Blant annet gjennom 
aktiv bruk av skolebiblioteket skal elev-

ene settes i stand til å søke, vurdere 

og kritisk velge blant et mangfold av 

informasjonskilder. 
4.avsnitt, 3.linje: ..tilknytning til det 

enkelte fag , og med biblioteket som 
sentral læringsarena.

Læreplanene

Norsk

Etter 7.årstrinn, Om sammensatte tekster 

– Her savner vi fokus på kildebruk, dette 

burde gjennomsyre hele skoleløpet og må 

tidligere inn enn på 10.trinnet. 

Etter VG1, VG2, Lytte og tale, 5.ku-

lepunkt: ”hente, vurdere og anvende 

fagstoff ….kvalitet og opphav”. Dette 

bør gjentas i neste avsnitt Lese og 

skrive, er like relevant der.

Språk og kultur i endring, 5.kulepunkt: 

tilføye ”og ha et bevisst forhold til 

biblioteket som læringsarena og 

kulturformidler,”

•

•

�

�

Etter VG3, Språk og kultur i endring, 

foreslår vi to nye kulepunkt:

Elevene skal ha et ref lektert 

forhold til trykte og digitale 

kilder, bl.a. gjennom bruk av 

bibliotek.

Kjenne hovedaktørene i infor-

masjonssamfunnet, derunder 

ulike bibliotektyper.

Samfunnsfag

Grunnleggende ferdigheter, avsnittene 

”Å kunne lese…”, ”Å kunne bruke digitale 

verktøy…” omhandler ferdigheter som 

må sees i sammenheng med biblioteket 

som læringsarena. Vi foreslår derfor fl g.

tillegg:

Å kunne lese:, og å kunne forstå og 

bruke biblioteket aktivt.

Å kunne bruke digitale verktøy: Til 

dette arbeidet må elevene lære å fi nne 

fram i informasjon og litteratur i 

skolebiblioteket.

Disse punktene er like relevante i alle 

øvrige læreplaner.

�

�

�

�

�

Oppsummering

Det er viktig å synliggjøre skolebibliote-

kets plass i læringsarbeidet, både i Grunn-

leggende ferdigheter og i læreplanene, slik 

Stortingskomitéen forutsatte i sin innstil-

ling: ” Dette må gjenspeiles i læreplaner, 

kompetanseutviklingsprogrammer og 

skolenes planer og prioriteringer.”

I Kultur for læring, kap. 3.4.2 står det 

også om skolebibliotek at det ”krever 

gode rammebetingelser, [og] krever 

riktig og tilstrekkelig kompetanse,…”. 

Bibliotekarforbundet forventer at denne 

viljen til satsing på skolebibliotek også gir 

konkrete resultater. Fagutdannede biblio-

tekarer bidrar til kompetanseutvikling og 

kunnskap innen bl.a. læringsstrategier, 

mediekunnskap og kildekritikk og er 

gode medspillere til at Kunnskapsløftet 

blir en realitet. 

Med vennlig hilsen
Bibliotekarforbundet

Hanne Brunborg
forbundsleder

(Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)



Side 18 Bibliotekaren 6/2005

Dette er konklusjonen i to nylig off entlig-

gjorte studier utført av University of South 

Carolina og State Library and Archives of 

Florida. Ved hjelp av spørreundersøkelser, 

intervju og økonomiske modeller, har de to 

studiene vist den ofte glemte økonomiske 

betydningen som bibliotek har og deres 

betydning i å skaff e jobber, heve lønninger 

og forbedre de økonomiske forholdene i et 

“Libraries mean big bucks”

lokalsamfunn eller en region, skriver OCLC 

Newsletter.

I Florida gir folkebibliotekene tilbake 

6,54 dollar for hver dollar som investeres 

i dem. Bibliotekene verdisettes til 2,9 mil-

liarder dollar, basert på lønninger, forbruk, 

avskrivninger, m.m., mens bevilgningene 

fra nasjonalt, delstatlig og lokalt hold er 

på 449 millioner dollar. Det skapes en jobb 

for hver 6448 dollar brukt på folkebibliotek 

fi nanisert av off entlige midler. Det betyr at 

anslagsvis 68.700 jobber ble skapt i 2004. 

Brutto regionalprodukt økte med over 9 

dollar for hver dollar brukt på biblioteket. 

Folkebibliotekene ga en direkte økonomisk 

fordel til Floridas lokalsamfunn og befolk-

ning på 6 milliarder dollar per år. 

Mer enn 2380 personer og 169 organisa-

sjoner deltok i denne banebrytende under-

søkelsen i Florida. Forskerne brukte blant 

annet “Contingent Valuation Method”, som 

det norske bibliotekmiljøet ble kjent med 

gjennom Svanhild Aabøs doktoravhandling 

”Th e Value of Public Libraries” i vinter. 

Undersøkelsen i South Carolina verd-

setter betydningen av delstatens folkebi-

bliotek til 347 millioner dollar. Fagfolk fra 

School of Library and Information Science 

ved University of South Carolina gjennom-

førte undersøkelsen i to faser. I den første 

gjorde de en spørreundersøkelse overfor 

3689 vanlige bibliotekbrukere, 161 nærings-

livsforetak, 298 jobbsøkere og 172 private 

investorer, for å kartlegge deres oppfatning 

Dagens folkebibliotek er mer enn teknologisentre, 
boklagre, stille leseplasser, kaféer eller travle nær-
miljøsentre. De er motorer som pumper millioner av 
dollar inn i den lokale og regionale økonomien. 

av bibliotekets verdi. I fase to ga forskerne 

bibliotektjenestene en økonomisk verdi, 

basert på brukerstatistikk fra State Library, 

for å avgjøre de økonomiske virkningene 

på delstaten.

Forskerne i South Carolina fant at bi-

bliotekene gir 4,48 dollar tilbake av hver 

investerte dollar. South Carolinas folkebi-

bliotek pumper 347 millioner dollar inn i 

delstatens økonomi, mens det i delstaten 

brukes omtrent 77,5 millioner dollar på 

folkebibliotek. 

Cirka halvparten av bedriftene som 

var undersøkt, brukte biblioteket som 

primær kilde for næringslivs- og fors-

kningsinformasjon. Tre fjerdedeler av 

dem sa at biblioteket bidro til bedriftens 

suksess, og at manglende tilgang til et 

folkebibliotek ville ha negativ virkning 

på driften. Bedriftseiere oppga å spare 

opp til 5000 dollar ved å få informasjon 

(økonomiske data, statlige reguleringer, 

juridisk og teknisk informasjon, så vel som 

informasjon om ledelse, markedsføring og 

salg) fra biblioteket. 

Rundt 90 prosent av de vanlige bi-

bliotekbrukerne i South Carolina sa at 

biblioteket forbedret deres livskvalitet, og 

47 prosent sa at det bidro til å øke de lokale 

eiendomsprisene. 

Du kan lese om Florida-undersøkelsen 

på dlis.dos.state.fl .us/bld/roi/index.cfm. Un-

dersøkelsen fra South Carolina kan leses på 

www.libsci.sc.edu/SCEIS/home.htm.  

Ved utgangen av 2004 talte Leser søker bok 

sitt nettverk over 250 aktive leseombud. 

Det er store regionale forskjeller. Foreløpig 

er aktiviteten størst på Østlandet, Sørlandet 

og i Trøndelag. I løpet av våren er det et klart 

mål at også Vestlandet og Nord-Norge skal 

få leseombud i regi av Leser søker bok og de 

lokale folkebibliotekene, melder organisasjo-

nen i sitt første nyhetsbrev. 

Et leseombud er en person som leser 

høyt og/eller på annen måte hjelper andre 

personer med å få tilgang til litteratur. Ti 

prosent av den norske befolkningen kan ikke 

lese vanlig tekst selv. For mange av disse kan 

Over 250 aktive leseombud 
lydbøker være et glimrende tilbud. Likevel 

er det viktig at noen kan lese fra lokalavisen, 

diskutere en bok og på andre måter hjelpe til. 

Tilgang til informasjon er jo en demokratisk 

rett. Leseombudet kan være en aktivitør, 

hjelpepleier eller annen person som er lese-

ombud som en del av sin jobb – eller det kan 

være en frivillig. 

I Kristiansand har leseombudene vært 

i aktivitet siden sommeren 2004. Det har 

i første rekke vært satset på å gi et bedre 

kulturtilbud innen eldreomsorgen, etter at 

bystyret i kulturbyen Kristiansand påpekte 

at også folk på institusjon har krav på dette. 

Til sammen er det nå rundt 30 leseombud 

i aktivitet på institusjonene. Biblioteket 

og helse- og sosialsektoren har inngått et 

forbilledlig samarbeid, melder organisasjo-

nen Leser søker bok. Biblioteket tar seg av 

leseombudenes behov for bøker og litterære 

tips, mens helse- og sosialsektoren knyt-

ter sammen tilbudet av leseombud med 

behovene i sektoren. Tilbakemeldingene 

fra brukerne, de ansatte på institusjonene, 

biblioteket og leseombudene selv er entydig 

positive. Her har andre kommuner mulighet 

til å høste av Kristiansands erfaringer.  



– der svarene finnes...
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Allerede nå kan over 1 000 bibliotek og
hundretusenvis av brukere glede seg over
det nye banebrytende Websøk! 

Den nye modulen Websøk  er ikke bare moderne og
stilig i designet, Det har også blitt enklere å nav-
igere 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 stadig kurs i det nye websøket. Gå inn på
www.bibits.no/kurs og sjekk vår kurskalender eller
ta kontakt. Vi arrangerer gjerne eget kurs for deg -
når du måtte ønske det!  

B
ib

lio
te

ke
ne

s 
IT

-s
en

te
r 

A
S 

• 
M

al
er

ha
ug

vn
.2

0 
• 

Pb
. 6

45
8 

Et
te

rs
ta

d 
• 

06
05

 O
sl

o 
• 

Tl
f.:

 2
2 

08
 3

4 
00

 •
 fa

ks
: 2

2 
08

 9
8 

80
 •

 s
al

g@
bi

bi
ts

.n
o 

• 
w

w
w

.b
ib

its
.n

o

Håper det
smaker!
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Et stortingsfl ertall bestående av regjeringspartiene, Arbeiderpar-

tiet og Senterpartiet kom 19. mai til enighet om en ny pensjonsord-

ning. – Jeg er svært glad for at vi har fått et bredt fl ertall i denne 

saken. Det betyr at vi får et bærekraftig og forutsigbart system, og 

det fortjener arbeidstakerne. Jeg konstaterer også at det grundige 

arbeidet YS har gjort, har gitt solid uttelling på en rekke viktige 

områder, sier en godt fornøyd YS-leder Randi Bjørgen.

Stortingsfl ertallet lover en mer sosial profi l på den nye ord-

ningen. De som har hatt en inntekt mellom 120.000 og 235.000 i 

40 år, skal få høyere pensjon enn med dagens folketrygd. De som 

har hatt inntekt mellom 235.000 og 295.000 i 40 år, skal ikke få 

lavere pensjon enn de ville fått med dagens system. Jobber de i 

43 år, får de høyere pensjon enn med dagens regler. Og det skal 

bli poeng for omsorgsarbeid på minst 4,5 G. 

- YS har fått fullt gjennomslag for noe av det viktigste i den 

modellen vi har foreslått. Vårt poeng har vært at en ny ordning 

må stimulere arbeidslinja, fremme likestilling og være solidarisk 

innrettet. Dette oppnår vi nettopp med omsorgspoeng og økt 

pensjon for dem med lave og midlere inntekter, sier YS-leder 

Randi Bjørgen: - Min største skuff else er at man har erstattet 

besteårsregelen med en allårsregel. YS har foreslått en mellom-

løsning som dessverre ikke er fulgt opp. Heldigvis vil noe av den 

ulempen, som særlig vil ramme kvinner, bli fanget opp nettopp 

av innføringen av omsorgspoeng og bedre uttelling for ufrivillig 

deltid. YS er i store trekk fornøyd med profi len i forslaget, men 

håper det vil være rom for forbedringer. Vi ser at inntekter over 

gjennomsnittet vil komme dårligere ut enn de ville i henhold til vår 

modell, dette håper jeg lar seg justere når den endelige ordningen 

skal utformes konkret. 

Stortingsfl ertallet lover at alle ansatte skal få obligatorisk 

tjenestepensjon fra 1. januar 2006. Det legges også opp til tidlig-

pensjonsordning for alle arbeidstagere fra 62 år. Ordningen skal 

bygge på AFP-ordningen. Eventuelle endringer i denne kan først 

skje etter forhandlinger med partene ved hovedtariff oppgjøret 

i 2006.

- Igjen konstaterer jeg gjennomslag for andre viktige elementer 

i YS’ forslag til ny pensjonsordning. Det har vært et prioritert krav 

at det innføres en obligatorisk tjenestepensjon for de 5-600.000 

arbeidstakere i privat sektor som i dag kun har folketrygden. 

Det ser også ut til at de off entlige tjenestepensjonsordningene er 

sikret, slår Bjørgen fast: - Jeg er også glad for at man er villig til 

å rendyrke målet med tidligpensjonsordningen ved at den gjøres 

tilgjengelig for alle. Vårt poeng er at det skal være mulighet for 

verdig avgang fra arbeidslivet for dem som har slitt i tunge og 

belastende jobber. Endelig er jeg tilfreds med at et så bredt fl ertall 

forstår at en eventuell endring i AFP-ordningen kun skal kunne 

skje i forhandlinger med partene.

YS-lederen viser også til gjennomslag for forslag som skal gjøre 

ordningen bærekraftig.

- Som et bidrag for å redusere kostnadsveksten i folketrygden 

på sikt har vi sagt at YS kan akseptere prinsippet om en lønns-

og prisjustering av løpende pensjoner. På samme måte kan vi 

akseptere prinsippet med delingstall, som vil kunne kreve en 

noe lengre yrkesaktiv periode for å oppnå ”full” pensjon når 

levealderen øker. Også dette ser jeg stortingsfl ertallet har sluttet 

seg til, avslutter Bjørgen.  

Bredt 
pensjonsforlik
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I utkastet til EUs grunnlovstraktat er 

fl ere artikler viktig, ikke minst artikkel 

3 i Del 1. om unionens mål. Der slår man 

fast at nå skal man gå fra en målsetting 

om høy til full sysselsetting. Likeledes 

erstatter man formuleringen om åpen 

markedsøkonomi med sosial markedsø-

konomi. Dette gir en helt annen tyngde 

i verdiprioriteringene. Det betyr blant 

annet erkjennelse av at man må foreta po-

litiske avveininger med hensyn til sosiale 

konsekvenser, når man fatter økonomiske 

beslutninger.

En av de andre ”nyvinningene” med 

utkastet til grunnlovstraktat ved siden 

av sysselsettingsmålet, er at den kneset-

ter prinsippet om sosial dialog – som 

i praksis betyr å institusjonalisere tre-

partssamarbeidet. Både ved å omtale det 

i traktaten, samt understreke at det skal 

være faste toppmøter hver vår. Etter mitt 

skjønn er dette på mange måter en stad-

festing av prinsippet bak den nordiske 

modellen. Her opplever jeg at det tette 

samarbeidet mellom myndighetene og 

partene i alle de nordiske landene har 

bidratt til den gode utviklingen vi har 

hatt, både av velferdssamfunnet og av 

faglige vilkår. Det er et stadig arbeid å 

sikre at rettighetene som fagbevegelsen 

har opparbeidet, skal bestå. Derfor tren-

ger vi all den støtte vi kan få. Således er 

det en styrke for den nordiske modellen 

at prinsippet om sosial dialog blir trak-

tatfestet. 

Alene trenger ikke den nye grunn-

lovstraktaten bety mye hverken for den 

nordiske modellen eller utviklingen av 

arbeidsmarkedet i Europa. Det som er 

interessant, er å se det i sammenheng 

med blant annet Lisboa-strategien og 

øvrige arbeidsmetoder som innebærer 

stadig mer vekt på prosesser og mindre på 

regelverkstyring. Den utfordringen som 

fagbevegelsen i Europa må ta på alvor er 

i hvilken grad vi ønsker å etablere felles-

europeiske løsninger. Dette kan nok være 

noe av det som utfordrer oss mest her i 

Norden, nettopp fordi vi har et system vi 

kjenner godt og som fungerer bra.

Utvidelsen av EU og den nye debatten 

(grønnboken) om økonomisk migrasjon 

har ytterligere aktualisert problemstil-

lingen knyttet til sosial dumping, og det 

utfordrer fagbevegelsen på to grunn-

leggende prinsipper: Vern av etablerte 

rettigheter, samt solidaritet med arbeids-

takere i andre land. Konkret betyr dette at 

vi utfordres på hvordan vi skal håndtere 

at arbeidstakere fra de nye landene tar 

jobb i våre land - og da på andre eller 

samme vilkår som oss. I denne debat-

ten er det uhyre viktig at vi er presise 

i problemstillingen – og evner å skille 

mellom tjenesteinnvandrere 

og arbeidsinnvandrere. 

Arbeidsinnvandrere tar 

seg jobb i et land og vil i 

prinsippet være ansatte på 

samme vilkår som øvrige 

arbeidstakere i landet: også 

hva angår skatte- og tryg-

deordninger. Tjenesteinn-

vandrere har i motsetning 

sitt arbeidsforhold regulert 

hos en arbeidsgiver som kan 

befi nne seg i et annet land, og 

vil dermed ikke nødvendigvis 

være underlagt de samme 

skatte- og trygdeordninger 

eller andre faglige og sosiale 

rettigheter. 

Jeg leser forslag til grunn-

lovstraktat som et skritt i 

utviklingen av Det sosiale Eu-

ropa. Det betyr etter min mening styrking 

av faglig rettigheter og således støtte til 

den nordiske modellen. Man kan gjerne 

strides om tempo på denne uviklingen, 

og utvilsomt er det krefter som ønsker å 

motarbeide faglige og sosiale rettigheter. 

Like fullt vil jeg hevde at det er uansvar-

lig å unnslå at globaliseringen stiller oss 

overfor nye utfordringer. Uansett hvor 

mye vi ønsker det, tviler jeg på om vi kla-

rer å stoppe dette. Nettopp derfor er det 

viktig at vi aktivt tar i bruk virkemidler 

og muligheter som kommer.

I denne sammenheng kan det også 

tenkes at noen er bekymret for at utvik-

lingen av Det sosiale Europa vil medføre 

svekkelse av nasjonal fagbevegelse til for-

del for ”grenseoverskridende europeiske 

bevegelser”.  Det er mulig at noen både 

tenker i disse baner og ønsker seg en slik 

utvikling. For min del tror jeg ikke det vil 

skje. Jeg opplever at nasjonal egenart og 

kultur står stadig sterkere i Europa. Sær-

lig etter den siste utvidelsen er det liten 

grunn til å tro at man skal kunne klare 

å etablere en felles kultur i EU. Tvert i 

mot, der dyrkes forskjeller samtidig som 

man parallelt utvikler felles europeisk 

løsninger. Jeg er derfor trygg på at nasjo-

nal fagbevegelse vil bestå. Samtidig tror 

jeg det kan være utslagsgivende for noen 

arbeidstakere i valg av organisasjon, å vite 

at man også kan få bistand i grenseover-

skridende spørsmål.  

Det sosiale Europa

Randi Bjørgen
YS-leder
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Ring og bestill vår sommer-
avis på tlf.: 22 08 39 00
eller last ned PDF fra
www.bseurobib.no eSOMMER PÅ BIBLIOTEKET!SOMMER PÅ BIBLIOTEKET!

Trill bøkene ut i 
sommersolen!

Nye barnemøbler fra Magis og sommerlige Italia skaper glede og liv i
biblioteket. Bestill sommeravisen eller se de på vår hjemmeside!

NYHET!NYHET!

115%
Introduksjonsrabatt!

220%
rabatt på vår mest 
populære bokvogn!

Ny
materiell-

katalog
2006!

I slutten av august

får du mange

funksjonelle, 

spennende og nye

produkter til 

biblioteket! Følg

med!

Se alle sommerproduktene på www.bseurobib.no

NYHET!
Endelig er den her! Rensesprayen
til LCD- eller plasmaskjermen i
biblioteket. 

Vannbasert! De alkoholholdige kan
ødelegge disse skjermene.

BBESTILL TO.
FÅ ÉN

GRATIS!
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Bibliotekarens 
kryssord nr. 06

Løsningen sendes innen 22. juni til:  Bibliotekaren, Runnen 4, 6800 Førde

Navn:  ________________________________________________________

Adresse:  ________________________________________________________

Forrige måneds vinner:
Birgithe Schumann-Olsen, Drammen
Premien er sendt i posten. Gratulerer!

Rett løsning på forrige måneds oppgave:

Premien er fem Flax-lodd.  Vinner kunngjøres i neste nummer.
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Tilbake
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Matrett

Ledelse
Væske

Anneks

Så stormer det rundt bokbåten Epos 
i Sogn og Fjordane igjen...
Enda en gang er det politisk kamp om å 

beholde bokbåten på Vestlandet. Denne 

gangen er det Sogn og Fjordane fylkes-

kommune som sliter med å fatte politiske 

vedtak som sikrer dette unike og viktige 

kulturtilbudet for mange langs fj ordene 

og ute på kysten. 

Etter at fylkestinget nærmest mar-

kerte avventende blåsing da årets budsjett 

ble vedtatt i fj or, har fylkeskultursjefen 

gjennomført den pålagte utredninga om 

”litteraturformidling i Sogn og Fjordane”. 

Ganske overraskende konkluderer hun at 

leieavtalen med bokbåten skal opphøre til 

høsten. Litteraturformidlinga i Sogn og 

Fjordane skal heretter samordnes med 

Den Kulturelle Skolesekken, mener hun. 

Men hverken lobbyerende bibliotek-

ansatte eller kulturbevisste politikere 

anser seg ferdig med saken, før den kom-

mer opp på fylkestinget i juni.  
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Etter mange år i markedet har vi innhentet mye kunnskap og gode rutiner som finnes hos
bibliotekansatte. På best mulig måte har vi forsøkt å gjøre dette om til god funksjonalitet i
Tidemann. Bibliotekprogrammet fungerer like fint på et skolebibliotek, som til folke- og 
fagbibliotek. Du får et meget godt verktøy rettet mot katalogisator, skranke og publikum.
Du kan velge å ha Tidemann installert på egen server, eller leie serverplass av oss til en
meget gunstig pris. Vi skaffer deg selvsagt de produktene du trenger til ditt bibliotek til
meget gode priser. I tillegg får du alltid god service !

Til deg som allerede er Tidemann-bruker, 
har du fortalt dine lånere om funksjonen 
MINE LÅN...?

Klikk...

...og du finner noe 
interessant!

Postboks 9102,  3006 Drammen   T l f :  32 88 70 10   Fax :  32 88 58 55   www.b ib l iotekserv ice .no
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Leie gård i Sørvest Frankrike?

Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i depar-
tementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Tou-
louse 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 svømme-
basseng og egner seg til generasjonsferie, ven-
neferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie, 
golfferie og for seminarer o.lign.  

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk øy, der du kan 
ha en rolig ferie i familehotellet Ampelos resort 
like utenfor den vakre landsbyen Hora. Du kan 
dyrke dine kreative sider i en opplevelses- og 
kursferie på øya. Tilbudene spenner fra maling, 
fisking, dykking og matlaging, til yoga og høsting 
av oliven. 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! 

www.alta.kommune.no • Pb.1403 • 9506 Al ta
Tlf. 78 45 50 00 • Faks 78 44 00 09

ALTA KOMMUNE

ALTA BIBLIOTEK

Avdelingsleder – voksenavdelinga
100% fast stilling ledig med tiltredelse så snart som mulig.
Fullst. utl.tekst fi nnes på www.alta.kommune.no, www.jobbnor.no 
eller kan fås ved henv. til Alta kommune på tlf. 78 45 50 00. 
Søknad skal sendes elektronisk via Alta kommune   
sin hjemmeside www.alta.kommune.no 
Søknadsfrist: 16.06.05.
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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

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!

– Di større avis, 
di dummare fram-
side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf. 21 50 47 21  E-post tinging@dagogtid.no

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)
Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar
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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
Astrid Kilvik
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Telefon:  73 55 91 25
Epost:  astrid.kilvik@hist.no

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

Fungerende leder: Hanne Brunborg 
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
Norge.no
Telefon:   57 65 50 14
E-post:    marit.mellingen@norge.no

Hordaland
Hanne Fosheim
Universitetet i Bergen
Telefon:   55 97 92 00
E-post:  hanne.fosheim@isf.uib.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
Carl Bodenhagen
Bamble folkebibliotek
Telefon:   35 96 56 56
E-post:  carl@bamble.folkebibl.no

Leder  (permisjon til 29/9-05)
Monica Deildok
Tlf.  mobil:   41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder  (fungerende leder til 29/9-05)
Hanne Brunborg
Gol bibliotek 
Tlf.  mobil:  99 69 64 80
E-post:  hanne.brunborg@bibforb.no

Styremedlemmer
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Liv Evju, Rælingen videregående skole
Morten Haugen, Ørland bibliotek
Ritha Helland, UB Bergen
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Varamedlemmer
Roger Dyrøy, Direktoratet for samfunnstryggleik 
     og beredskap
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Stavanger bibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand bibliotek
Signe Witsø, Sogndal bibliotek

Vestfold
Marit Bunæs Gossner 
Horten bibliotek
Telefon:  33 08 53 25
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
Marianne Thorsen
Borg videregående skole
Telefon:   69 97 31 12
E-post:  marianne@borg.vgs.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 27 Bibliotekaren 6/2005

Redaktøren 

skriver

Flu Hartberg 

tegner

For bibliotekarer ser det ut til at 

arbeidsmarkedet utvikler seg på 

et forunderlig vis: Jobbmulighe-

tene i bibliotek blir vanskeligere, 

mens jobbmulighetene utenfor 

bibliotek blir lettere. Begge steder 

konkurrerer vi med folk med 

beslektede utdanninger og blan-

dingsutdanninger. Med andre 

ord: Bibliotekfaglig kompetanse 

er ikke den eneste kompetansen 

bibliotek trenger, og bibliotek er 

ikke de eneste som trenger bi-

bliotekfaglig kompetanse. Dette 

er for så vidt gammelt nytt, men 

det er en kraftig forsterkende 

tendens.

I Library Journal har Rachel 

Holt og Adrienne L. Strock skre-

vet en interessant artikkel, som 

har ført til en viss debatt på post-

lista. De hevder: “Th e number of 

full-time, professional positions 

in libraries is dwindling, salaries 

continue to be depressed, more 

entry-level positions are being li-

quidated or ”deprofessionalized,” 

and qualifi ed job seekers are ha-

ving trouble securing work.” De 

henviser til en “growing tendency 

of libraries to hire individuals for 

staff  positions who are not MLS 

librarians at all.”  Og dette ser de 

både i fag- og folkebibliotek. De 

sier det er “cause for alarm”. 

Nå må det påpekes at den 

amerikanske virkeligheten for bi-

bliotekarer er litt annerledes enn 

den norske. For oss er bachelor-

graden det normale nivået på 

bibliotekarutdanninga, mens 

for dem er mastergrad normen 

for å kunne kalle seg profesjonell 

bibliotekar. MLS betyr da også 

Master of Library Science.

Forfatterne, som begge er 

ganske ferske bibliotekarer med 

mastergrad, er også opptatt av 

hvordan rekrutteringen av nyut-

danna bibliotekarer ikke må ram-

mes av disse utviklingstrekkene, 

at det ikke må skje en forgubbing 

av fagutdannede bibliotekarer 

i bibliotek når ansettelsene av 

ikke-bibliotekarer øker. Og til 

slutt kommer de med forslag til 

hvordan disse utfordringene kan 

møtes. “Begin career training 

for all graduating MLS students. 

Create formal networks for men-

toring new professionals”, er de 

to første forslagene de kommer 

med. 

Hans Martin Fagerli hevder 

på postlista at situasjonen er ”ved 

nærmere ettertanke ikke ulik 

vår”, og påpeker at ”høgskole- 

og universitetsbibliotekene må 

tenke slik artiklene i LJ også 

påpeker, nemlig at høy formell 

kompetanse blir nødvendig for 

å bli sett i en stadig tøff ere aka-

demisk hverdag hvor doktorgrad 

er i ferd med å bli en normalitet.” 

Og han konkluderer: ”Hvor veien 

går videre er ikke godt å si, men i 

alle fall ser det ut til at bibliotek 

i økende grad også blir befolket 

av andre profesjoner enn biblio-

tekarer, på samme måte som bi-

bliotekarer fi nner arbeid utenfor 

bibliotekene. Det handler kanskje 

om å bli smal og eksklusiv, eller 

satse på den bredest mulige ut-

danning, men dermed også bli 

utsatt for konkurranse.”

Vi har altså en situasjon som 

krever innsats på mange fronter. 

Utdanningen må vurdere hvor-

dan den skal tilpasse seg det nye 

terrenget. Organisasjonene må se 

på hvem de organiserer og hvilke 

tjenester de tilbyr. Statlige koor-

dineringsorgan og kommersielle 

aktører må følge med i timen. Og 

ikke minst: biblioteklederne selv 

må ha et gjennomtenkt forhold 

til hvem de rekrutterer til hvilke 

stillinger.  

For Bibliotekarforbundet er 

dette en kraftig utfordring. Helt 

konkret her og nå: Vi må sørge 

for jobbmuligheter for de av våre 

medlemmer som har falt utenfor. 

Og vi må sørge for at nye kull fra 

bibliotekutdanningene fi nner seg 

gode jobber – jobber som passer 

for dem. 

På lengre sikt er det fl ere ting 

vi må gjøre. Vi må være aktive 

overfor utdanningene, slik at de 

endrer seg i takt med endrete 

krav fra arbeidsmarkedet. Vi 

må føre levende diskusjoner om 

hvordan den bibliotekfaglige 

kompetansen bør utvikle seg, 

både internt i BF og utad. Vi må 

være aktive overfor arbeidslivet, 

ved å bidra til at det skapes fl ere 

jobbmuligheter for bibliotekarer 

utenfor bibliotek. Vi må styrke 

medlemstilbudene som gjelder 

overgangssituasjoner, dvs. fra 

studier til jobb, vurdering av 

videre studier, jobb-skifte, sek-

tor-skifte, osv. I danske BF har 

de hatt egen karriere-rådgiver 

de siste årene. Det har vi verken 

medlemsmasse eller økonomi til 

i norske BF. Men elementer av en 

slik tjeneste kan kanskje prøves 

ut for en periode?

I BFs budsjett for 2006-2008 

ligger det til sammen nærmere 

en halv million kroner avsatt til 

det som foreløpig heter ”Nytt ter-

reng, nye markeder”, et prosjekt 

med siktemål å utvide arbeids-

markedet for bibliotekarer, mar-

kedsføre og vinne nytt terreng for 

profesjonen. Det dreier seg om 

å benytte positive virkemidler, 

f.eks. karriereplanlegging, bedre 

oversikt og statistikk over med-

lemmenes lønnsforhold. Dersom 

BF lykkes med dette arbeidet, vil 

det kunne vitalisere ikke bare 

bibliotekarers ”markedsposi-

sjon”, men også forbundets egen 

måte å jobbe på. Og da må vi 

ikke glemme at selve ståstedet 

vårt – bibliotekarutdanningene 

– ikke er en statisk størrelse, men 

at BF må diskutere endringer der 

også.  

Nytt terreng – nytt kart
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