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Lederen har ordet

Monica Deildok

Forbundsleder

Jeg har lyst til å fortelle to historier, to helt 

atskilte historier som ikke henger sammen, 

eller gjør de det?

Den første historien handler om en an-

settelsesprosess. Prosessen var formelt sett 

helt i orden, ingenting i veien, ingenting å 

sette fi ngeren på. Men alle visste at jobben 

var besatt allerede i forkant. Alle visste hvem 

som kom til å få den jobben. Alle visste det 

og alle ville det. Den bibliotekaren som le-

delsen, kolleger og alle ville ha i jobben var 

fl ink, godt likt og ønsket seg jobben veldig. 

Hun fi kk den. 

Dette er ingen unik historie. Dette har 

skjedd på de aller fl este bibliotek i Norge. 

Dette er en lykkelig historie, en historie 

om fl otte medarbeidere som fi nner fl otte 

kolleger, om dyktige biblioteksjefer som vet 

hvilken medarbeider de vil ha og håndpluk-

ker henne, eller?

Er det en historie med bismak? En 

historie om utlysningsprosesser som er et 

rent skuespill, om intetanende søkere som 

bruker mange krefter og legger mye arbeid 

i å utforme en søknad til en jobb som i reali-

teten er besatt? Er det en historie om nyttig 

nettverksbygging eller er det en historie om 

klikker, jenteklubber og usunn innavl?

Jeg snakket med et medlem som ikke 

lenger har noen yrkeskarriere. Som har en 

drøm, og den drømmen er å komme tilbake 

i jobb på bibliotek. Hun orket til slutt ikke 

bli ved det biblioteket hun jobbet på grunn 

av konfl iktene, og valgte å gå til ledernivået 

over sin sjef for å fortelle om det hun mente 

var alarmerende forhold på arbeidsplassen. 

Det skulle hun aldri ha gjort. Hun ville 

fortelle om problemene, virksomheten 

defi nerte raskt henne som problemet. Kol-

legene som hadde understøttet henne i 

synspunktene hennes så lenge hun var på 

biblioteket, stakk plutselig hodet i sanden. 

Forbundet er ikke ferdige med den saken, 

og forhåpentligvis klarer vi til slutt å få til 

en god løsning for vårt medlem. Men hun 

er merket, hun føler seg merket, og selv om 

hun er sterk, svikter nesten motet tidvis. For 

når hun søker en jobb ved bibliotekene i sitt 

distrikt vet alle hvem som ikke kommer til 

å få den jobben. 

Dette er ingen unik historie. Dette har 

skjedd mange steder i Norge.

Det er en bitter historie. En historie 

om urettferdighet og svik. En historie om 

rykter, og stempling og hvor vanskelig det 

er å få lov til å begynne på nytt. Om hvor 

eff ektivt man kan presses ut av arbeidslivet 

og hvor usigelig vanskelig det kan være å 

komme inn igjen. 

To atskilte historier. Den ene handler om 

ansettelse, den andre om utstøting. Den ene 

handler om en positiv, fremadstormende 

bibliotekar som er ønsket på en arbeidsplass, 

den andre om en kollega som har måttet ta 

telling, og som forsøker å reise seg igjen. 

Slik sett handler det om så ulike ting som 

overhode mulig. Og allikevel handler disse 

historiene om det samme. De handler om 

hvordan vi forholder oss til hverandre i 

yrkeslivet vårt. De handler om relasjonene 

mellom oss, og de skrevne og ikke minst 

de uskrevne reglene vi agerer etter når vi 

relaterer til og forvalter hverandres profe-

sjonelle liv. De handler om å ha merkelapp 

og de handler om rykter.

Få områder i livet er så regulert av lover 

og avtaleverk som arbeidslivet. Det er blant 

annet derfor vi har behov for fagforeninger 

og tillitsvalgte som forvalter arbeidslivets 

spilleregler og som bistår den enkelte i de 

større eller mindre fl oker som dukker opp 

underveis i en yrkeskarriere. Allikevel er det 

ikke alt i arbeidslivet som er lov- eller avta-

leregulert. Noe av det viktigste er ikke det. 

Det står ingen steder i Arbeidsmiljø loven 

– heller ikke den nye – at, ”Du skal ikke 

spre falske rykter” ”Du skal ikke kaste blår i 

øynene på folk” ”Du skal ikke la deg styre av 

forutinntatte holdninger” og ”Du skal ikke 

bidra til å stigmatisering og ekskludering”.

Det har vært skrevet mye i avisene 

om brutalisering av arbeidslivet, og tiltak 

for integrering og inkludering har vært 

målbåret og løftet fram som et av de aller 

viktigste satsingsområder for arbeidslivet 

fra mang en talerstol. Når vi hører om 

dette nikker vi og er veldig enige. Men det 

angår jo liksom ikke oss. Biblioteksektoren 

er en hyggelig liten andedam, og truslene 

i vår verden utgjøres ikke av forhold oss 

imellom, men kommer utenifra i form av 

sviktende bevilgninger og manglende poli-

tisk forståelse. Biblioteksektoren er liten og 

bibliotekarer er godhjertede og snille og vi 

kjenner hverandre nesten alle sammen og 

nettopp derfor er det så forferdelig farlig når 

vi lar oss styre av rykter! For i et relativt lite 

fagmiljø som vårt har et rykte knapt blitt 

ferdig formulert i Kirkenes før det blåser 

over landet i rasende fart og når Lindesnes 

med en hastighet som får orkanen Narve til 

å se ut som en fl au bris i sammenlikning. Og 

dette er naturligvis storartet for dem hvis 

rykte er en positiv omtale av deres faglige 

og personlige kvalifi kasjoner, men det er en 

katastrofe for dem som uforskyldt har fått 

merkelappen ”vanskelig”.

Forbundet og våre tillitsvalgte har en 

viktig jobb å gjøre i forhold til de av våre 

som er, eller står i fare å bli utstøtt. Biblio-

teklederne har et ansvar i forhold til å foreta 

reelle ansettelsesprosesser. 

Alle har et ansvar for å bidra til å skape 

det arbeidslivet vi vil ha i vårt fagmiljø. Det 

skjer ikke bare ved møtebordene eller fra 

talerstolene. Det skjer like mye i pausene på 

konferansene og i lunsjen. Jeg vil be deg som 

leser dette om å gjøre en enkel tankeøvelse: 

Tenk deg at du er hovedpersonen i historie 

nummer en. Det er nok ikke vanskelig. Gan-

ske hyggelig også. 

Tenk deg så at du er hovedpersonen i 

historie nummer to….
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Innkalling til årsmøte for Troms BF 
Dato:  Mandag 27. februar 2006

Tid og sted: Kl. 18.00-20.30 ved Tromsø bibliotek & Byarkiv. Lun servering.

Gjest:  Nestleder i Bibliotekarforbundet Hanne Brunborg. Vi starter med årsmøtet 

og lett bespisning kl.18.00.  Hovedtema utover årsmøtet er det forestående hoved-

oppgjør ved nestleder Hanne Brunborg ca. kl.19.00.

SAKSLISTE

1. Årsberetning

2. Regnskap og revisjonsberetninger

3. Innkomne saker:

      Forhandlingsutvalget informerer

4. Valg av:

      Leder av fylkeslaget

      2 styremedlemmer til fylkeslagets styre

      2 varamedlemmer til fylkeslagets styre

      3 medlemmer til valgkomite

      Revisor

Saker til årsmøtet kan meldes frem til årsmøtets begynnelse til fylkesleder tlf. 

77790905, faks 77790901 eller pr. e-post: stine.fj eldsoe@tromso.kommune.no

Styret vil gjerne vite cirka hvor mange som kommer til årsmøtet, og oppfordrer 

derfor om at dere gir tilbakemelding innen 24.februar 2006. For dem som trenger 

overnatting må det gis beskjed om dette til styret innen 24.februar 2006. Reise- og 

overnatting dekkes for de som kommer langveis fra.

Vel møtt til årsmøte!

Tromsø 27. januar 2006

Stine Fjeldsøe, Fylkeslagsleder for Troms BF

Som BF-medlem har du sikkert benyttet deg av 

rabatt på forsikringsodninger hos Gjensidige. 

Dette er jo den klassiske medlemsfordelen i 

fagforeninger. Det er nok også den viktigste 

- for mange. 

Men medlemmer av Bibliotekarforbundet 

har fl ere andre muligheter de kan benytte 

seg av. Noen ordninger har eksistert fl ere år, 

andre er nye. 

Det aller siste er en avtale med Kunnskaps-

forlaget, som gir BF-medlemmer 20 prosent 

rabatt ved kjøp av Store Norske Leksikon! Her 

er det 2300 kroner å spare ved kjøp av verket 

i vanlig blått kunstskinn, 2580 kroner å spare 

ved kjøp i sort skinn. 

En annen viktig avtale vi har gående nå 

på fj erde året, er rabatt på kurs arrangert av 

BRODD. De har en rekke tilbud hver høst og 

vår, innen datarelaterte emner som Power-

point, Photoshop, Frontpage, XML, Excel, 

m.m. Kursene er som regel på en eller to dager 

og arrangeres i Oslo. 

En spesiell avtale med advokatfirmaet 

Hallgren & Hallgren gir også BF-medlemmer 

gode betingelser. Bibliotekarforbundet hånd-

terer selvfølgelig selv en rekke forhold gjen-

nom egen advokat innen arbeidsrett. Avtalen 

for medlemmene dreier seg om privatretts-

lige forhold som familie, arverett, eiendom, 

forbrukertvister, o.l. Hallgren & Hallgren gir 

BF-medlemmer 15 minutters gratis vurdering 

av sak, en rimelig timepris på 770 kroner, og 24 

timers mailsvarservice til 400 kroner. 

I tillegg til disse tjenestene, inngår BF også 

noen avtaler for ferie-rabatter når det er gun-

stig. Vi har for tiden to slike avtaler. Den ene 

gjelder 20 prosent rabatt hos Vagant ved leie av 

gård i Sørvest-Frankrike. Den andre gjelder 10 

prosent rabatt hos Ampelos Resort ved ferie-

opphold på den greske øya Folegandros. 

BF vil alltid prøve å inngå avtaler som 

kan være gunstige for våre medlemmer, enten 

det er av faglig eller privat karakter. Når nye 

avtaler blir inngått vil det stå på våre nettsider 

og bli kunngjort i Bibliotekaren.  •

Medlemsfordeler i BF

Se annonse for medlemstilbudet på Store Norske 
Leksikon på side 9.

Bibliotekarforbundet startet opp i 

1993 med 500 medlemmer. 1000 

medlemmer ble passert i år 2000. Nå 

nærmer forbundet seg 1500 medlem-

mer. 

Selv om kommunal sektor sta-

dig er størst, er det veksten blant 

medlemmer på statlig sektor og ikke 

minst blant studentmedlemmene 

som har vært sterkest de siste årene.

Det var 1459 medlemmer i BF ved 

siste årsskifte. Mens medlemstallet 

for BF totalt sett økte med 39 prosent 

i løpet av siste femårs-periode, har 

det på statlig område vært en økning 

på 49 prosent. Kommunal sektor har 

vokst med 12 prosent. 

Den mest imponerende med-

lemsveksten har imidlertid biblio-

tekstudentene stått for. Fra et lavmål 

på 31 medlemmer i 2000, er antall 

studentmedlemmer nå steget til im-

ponerende 254. 

Like oppløftende er ikke utviklin-

gen i antall ikke yrkesaktive. For fem 

år siden hadde forbundet 29 medlem-

mer i denne kategorien, mens tallet 

nå er steget til 87. Vi må regne med at 

det er en del som er ute av arbeidslivet 

på grunn av helt vanlige endringer i 

livet, som jobb-skifte, fl ytting, andre 

studier, og lignende Men etter alt 

å dømme forteller økningen i ikke-

yrkesaktive medlemmer også om et 

hardere arbeidsmarked for bibliote-

karer. 

Kjønnsfordelinga er selvfølgelig 

svært skeiv i vår yrkesgruppe. Men 

det kan se ut til at det er en svak be-

dring å spore. I 2000 var 9 prosent av 

BF-medlemmene menn. I år er det 12 

prosent. Og blant våre studentmed-

lemmer er mennenes andel hele 19 

prosent!  •

BF på vei mot 
1500 medlemmer!
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Medlemstallet i BF har steget forbausende jevnt. 
Knekken mellom 1994 og 1995 skyldes at forbun-
det ikke fi kk tilstrekkelig fl ertall til opptak i den 
daværende hovedorganisasjonen AF.
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Bibliotekforbundet og NBF vil nå invitere 

de aktuelle fagforeningene på bibliotekfeltet 

og Norsk fagbibliotekforening til å delta i 

en arbeidsgruppe. Monica Deildok sier at 

ønsket nå er at disse organisasjonene i fel-

lesskap drøfter arbeidet med yrkesetikk i 

biblioteksektoren med sikte på å utarbeide 

forslag til retningslinjer. Ønsket er å få felles 

håndtering i hele det norske bibliotekve-

senet. Frode Bakken sier at en vil anmode 

leder av Bibliotekparaplyen Rannveig K. 

Eriksen fra Kulturforbundet om å innkalle 

til et første møte – deretter kan innkal-

ling og møteledelse gå på omgang blant 

medlemmene.

Deildok og Bakken håper at arbeids-

gruppen kan komme fram til et samlet 

forslag innen 1.oktober i år. Dette forslaget 

kan deretter bli gjenstand for offentlig 

BF og NBF har funnet en vei videre for felles håndte-
ring av yrkesetikk i hele det norske bibliotekvesenet. 
Leder av Bibliotekparaplyen, Rannveig K. Eriksen fra 
Kulturforbundet, skal innkalle til første møte i en ny 
arbeidsgruppe. (Foto: Erling Bergan)

Etikk i bibliotek:

Bibliotekarforbundet og NBF 
inviterer til samarbeid i bredt 
sammensatt arbeidsgruppe
Etter en periode med 
diskusjon om hvordan 
biblioteksektoren kan ut-
vikle etiske retningslinjer 
inviterer nå Bibliotekar-
forbundet og NBF til et 
felles arbeid på området.

debatt og høring etter en plan som lages av 

arbeidsgruppen. 

Arbeidsgruppen oppsummerer debat-

ten og høringssvarene, og arbeider videre 

med endringer i sine forslag. I denne fasen 

pålegges det enkelte medlem av arbeids-

gruppen å konferere løpende med ledelsen 

i egen organisasjon slik at arbeidsgruppen 

kan komme fram til et felles forslag. 

Deildok og Bakken ønsker deretter at 

når det endelige forslag foreligger, så invi-

teres hver enkelt organisasjon til å slutte seg 

til forslaget. Deretter kan den endelige tekst 

kunngjøres på ulike måter av de organisa-

sjoner som har sluttet seg til forslaget.  •

Fikk du ikke 
januar-nummeret?
Vårt adresserings-

f i rma A kershus 

R e k l a m e  Te a m 

hadde en uheldig 

start på 2006, da 

en av maskinene 

deres havarerte. De 

fikk likevel sendt 

av gårde det aller 

meste til Posten på 

ordinær måte. Men noen medlemmer 

og abonnenter kan ha falt ut fra denne 

utsendinga. Derfor: Dersom du ikke mot-

tok januar-nummeret av Bibliotekaren, 

kan du sende en epost til bf@bibforb.no 

og be om å få det tilsendt.  •

Under det 70. norske bibliotekmøtet i Trond-

heim neste måned, har Bibliotekarforbundet 

to spennende arrangement:

Fredag 24. mars kl. 11.00 – 12.30 ar-

rangerer BF et seminar med tittelen ”Fri og 

lik tilgang på informasjon – et ansvar for 

bibliotekaren?” Her innleder Pernille Drost, 

leder i Bibliotekarforbundet i Danmark. Hun 

vil samtidig debattere hvorfor hun mener at 

man ikke skal ha yrkesetikk for bibliotekarer. 

Møteleder er vår egen forbundsleder Monica 

Deildok og det blir selvfølgelig anledning til 

debatt. Temaet er ikke mindre relevant etter 

den siste tidens diskusjoner om forankring 

av yrkesetikken i Norge.

To spennende BF-seminar i Trondheim
Lørdag 25. mars kl. 09.00 – 11.30 ar-

rangerer BF sammen med FBF et seminar 

med tittel ”Utdanning og arbeidsmarked i 

takt?” Her vil vi få ulike innfallsvinkler fra 

dekan Øyvin Frisvold ved Høgskolen i Oslo, 

bibliotekstudent Kari Frodesen ved Høg-

skolen i Oslo, biblioteksjef Richard Madsen 

i Sørfold og rådgiver Tyra Mannsverk hos 

Fylkesmannen i Finnmark. De skal drøfte 

spørsmål som: Er bibliotekarutdanningen 

tilpasset arbeidsmarkedets behov? Hvordan 

markedsføres bibliotekarprofesjonen? Hvor-

dan få nye arbeidsgivere? Det blir debatt 

etter innledningene.  •

Kari Frodesen er en av innlederne på seminaret som BF 
og FBF arrangerer sammen om utdanning og arbeidsmar-
ked i Trondheim neste måned.(Foto: Erling Bergan)

Spaltisten vår ble 
utviklingssjef...
Vår spaltist Ågot Berger har fått ny jobb 

som utviklingssjef i København Kom-

munes Biblioteker. Det er ingen liten 

utfordring hun har påtatt seg, og hun 

fi nner det derfor vanskelig å fortsette 

som spaltist i tiden framover. Nå må hun 

fokusere på den nye jobben, sier hun, og 

det forstår vi godt. •

Statskrav oversendt
Forbundsstyret i BF hadde 18. januar 

ekstra telefonmøte for å ferdigbehandle 

tariff kravene på statlig sektor. Det re-

sulterte i et omfattende brev som nå 

er oversendt YS Sektor Stat, før vårens  

hovedoppgjør.  •
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TEKST & FOTO • Erling Bergan

For vi skjønner fort at mannen er sakesløs 

i det som har skjedd. De siste femten årene 

har han vært kommunal leder på ulike nivå 

i Tromsø, med tre avbrekk som stedlig re-

presentant i Sri Lanka for den norsk-svenske 

bistrandsorganisasjonen FORUT. Under 

det siste oppholdet ble informasjonssjef-

stillingen, som han hadde permisjon fra, 

organisert bort. Samtidig hadde Einar Dahl 

meldt sin avgang som som kommunens 

biblioteksjef. Kommunens løsning var å 

lage en kombinert stilling som bibliotek- og 

informasjonssjef, hvori opptatt ansvar for 

byarkivet, og sette Paul Henrik Kielland inn 

i denne. Bibliotekarforbundet protesterte, 

både mot manglende utlysing og manglende 

bibliotekfaglige kvalifi kasjoner. Men BF 

protesterte ikke mot personen Kielland. 

Det var det ingen grunn til.

Kielland må innrømme at det kom noe 

overraskende også på ham at han skulle bli 

biblioteksjef. Men han ser ikke noe galt i 

at biblioteksjef og informasjonssjef er slått 

sammen til én stilling. 

- Det er ikke noe nytt i kommunal 

forvaltning at man prøver å se synergi-

 effekter ved å slå sammen sti l l inger. 

Modelle n man har funnet her, med et 

ledelses team bestående av to bibliotek-

faglige ledere og meg, gir en fornuftig løs-

ning for oss på det nåværende tidspunkt. Vi 

har bibliotekfaglig kompetanse og tyngde, 

vi har den driftserfaring som er nødvendig 

for å drive et godt bibliotek, og vi har den 

kompetanse, kunnskap og nettverk som 

jeg har. Til sammen kan dette drive oss 

framover i den nye og spennende rollen 

som vi har fått. 

Paul Henrik Kielland er utdannet lærer 

og var i mange år lærer og rektor i Tromsø-

skolen. På 80-tallet jobbet han en periode 

i helse- og sosialetaten og som konsulent 

på sosialkontoret i Tromsø kommune. Og 

fra 1990 har det altså vært lederjobber i 

kommunen, både som informasjonssjef og 

som kontorsjef for den gamle sentraladmi-

nistrasjonen. 

- Jeg har hatt ulike stillingsbetegnelser, 

ofte kombinert med fl ere ”hatter”. Så jeg er 

ikke ukjent med å ha ulike funksjoner, som 

nå – informasjonssjef og biblioteksjef.  

Kielland er enormt stolt av det nye 

hovedbiblioteket i Tromsø: 

- Vi er veldige glade for det politiske 

motet som ble vist under byggingen av hele 

kvartalet her. Jeg jobbet mye med dette før 

min siste permisjon. Da var jeg blant annet 

med i arkitektkomiteen som fant denne 

geniale løsningen: Det gamle ”kino-skallet” 

ble gjort om til bibliotek, og kinoen ble lagt 

i kjelleren under rådhusbygget ved siden av. 

Det var en genial løsning. Biblioteket fi kk en 

framtredende posisjon og en utrolig fi n rolle 

i bybildet, som møteplass og kulturbærer. 

Jeg har ikke sett alle folkebibliotek i Norge, 

men vil tro at landets fi neste befi nner er 

her i byen, sier Kielland med en god porsjon 

Tromsø-patriotisme. 

- Hvilke visjoner har du for biblioteket? 

Eller er alle mål oppnådd nå?

- Ingen mål er så langt oppnådd, bort-

sett fra å bygge et nytt bibliotek. Og en 

institusjon er langt mer enn bygget. Det 

er innholdet som du kan putte inn i byg-

get som er den virkelige målsettinga. Og 

der har vi mye vi enda kan gjøre. Vi jobber 

nå blant annet med en bibliotekplan som 

skal til politisk behandling i vinter. Der 

skisserer vi noen av visjonene vi har. Jeg 

tror nok biblioteket i stor grad har vært 

opptatt av de besøkende som kommer til 

biblioteket, og å gi god service til dem. Og 

det har Tromsø bibliotek i veldig stor grad 

vært i stand til å gjøre. Men jeg ønsker at 

vi i større grad skal ha fokus på de som ikke 

kommer, de gruppene som ikke har brukt 

biblioteket. Vi bør kanskje ha spesielt fokus 

på lesesvake og andre som har spesielle 

behov. Det er en viktig visjon å gi dem en 

plass i biblioteket. 

Sjefen i Tromsø 

Ikke et vondt ord om Paul Henrik Kielland. Den nye biblioteksjefen i Tromsø 
er en hyggelig og fl ink kar, godt likt av folk rundt seg. Men når du får en av 
bransjens mest attraktive jobber - uten bibliotekarutdanning og uten ut lysing 
- så er det grunn for bibliotekarenes blad å ta en prat med mannen. Selv 
mente han at noen av spørsmålene våre heller burde rettes til rådmannen…
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I arbeidet med å planlegge bibliotekets framtid, har 

den nye biblioteksjefen god hjelp av erfaringen som fi nnes 

i personalet. Blant dem er forgjengeren i sjefsstolen, Einar 

Dahl. Han fratrådte etter eget ønske, og er nå teamleder for 

Lokalhistorisk senter og byarkiv i bibliotekets første etasje. 

– Einar er en viktig ressurs. Vi har et godt samarbeid, og 

jeg kan spørre ham om alt. Det hadde vært mye verre om 

”gammelsjefen” ikke hadde vært her, enn at han er her, sier 

Kielland. 

Selv om Tromsø bibliotek har dyktige medarbeidere, 

er det ikke et spesielt stort personale. Med 23 årsverk skal 

de ikke bare dekke hovedbiblioteket, men også fem fi lialer, 

bokbuss, fengselsbibliotek, samarbeid med skolene, lokal-

historisk senter og byarkiv, samt administrative funksjoner. 

Bare rundt halvparten av disse årsverkene dekkes av hele 

stillinger. - Vi bruker deltidsansatte i alt for stor grad for 

øyeblikket, innrømmer Kielland, med en antydning om at 

dette vil det bli gjort noe med i tida framover. Dessuten vil 

de se på bemanningen av hovedbiblioteket: 

- Vi har i underkant av 13 stillinger til å drive hoved-

biblioteket. Og det er alt for lite. Nå har vi fått noen ekstra 

ressurser til å kunne ha søndagsåpent. I fj or kom det fi re 

nye stillinger til biblioteket. Dette er nok alt vi kan forvente 

med den kommunale fattigdommen vi opplever for tida. 

Innenfor dette må se om noen av ressursene vi i dag bruker 

til deltidsstillinger og tilfeldige vikarer, kan omgjøres til 

faste stillinger. 

Biblioteksjefen mener biblioteket ikke må ha urealistiske 

forventninger til de kommunale budsjettene. Han ser det 

som en utfordring å fi nne muligheter for å rasjonalisere drif-

ten, så de ikke sliter ut personalet. Allerede er innlevering og 

utlån automatisert. Biblioteket har også 25 publikums-PCer 

som kan brukes uten å måtte henvende seg til personalet 

først. Tromsø bibliotek har med andre ord mange brukere 

som ikke trenger hjelp, som betjener seg selv. 

- Bibliotekdrift generelt opplever jo en formidabel 

automatisering for tiden. Det er en utfordring å legge opp 

brukergrensesnittet mellom personale og publikum på en 

måte som mest mulig rasjonelt utnytter den ressursen som 

de ansatte utgjør. Bibliotekarer bør gjøre det de er gode til, 

nemlig å drive med veiledning.

Og det skal de snart gjøre også på søndager. For bevilg-

ningen er på plass og behovet er der. Nå gjenstår å forhandle 

fram en vaktplan og kompensasjonsordninger for de ansatte. 

Et forslag fra biblioteksjefen før jul om kjapt å innføre en 

prøveordning med søndagsåpent, bemannet med de som 

frivillig meldte seg, falt ikke i god jord hos de ansatte. Kiel-

land fi kk nok en liten lærepenge om hvordan ansatte og deres 

tillitsvalgte må tas med på råd når endringer er på gang. 

- Jeg har alltid i mine lederroller vært opptatt av å ha et 

godt og avklart forhold til fagforeningene. Det er viktig i en 

hver lederrolle å utnytte fagforeningene som ressurs. Vi må 

utnytte de mulighetene som ligger i grensesnittet mellom 

fagforening og ledelse. 

- Hva med kombinasjonen av informasjonssjef og 

biblioteksjef i en og samme person, kan du komme opp i 

prinsippielle rollekonfl ikter?

- La meg gjøre en ting klart: Informasjonssjefen i en norsk 

kommune er ingen pressetalsmann. Informasjonssjefen 

har til oppgave å sikre innbyggernes rett til innsyn og til 

medbestemmelse i en demokratisk prosess. De oppgavene 

biblioteksjefen og informasjonssjefen har, er veldig like. Det 

har selvfølgelig litt med byen her å gjøre også. Tromsø ønsker 

å være landets mest åpne kommune. Informasjonssjefens 

Bibliotek- og informasjonssjef Paul Henrik Kielland i Tromsø har en spennende bakgrunn 
fra ulike kommunale lederposisjoner og fra bistandsarbeid i Sri Lanka. En likandes kar er 
han også. Men bibliotekarutdanning har han ikke og stillingen han fi kk var ikke lyst ut. 

Ledelsen ved Tromsø bibliotek består nå av en troika. Fra venstre bibliotekfaglig leder 
Stine Fjeldsøe, bibliotekfaglig leder Synnøve Baustad og bibliotek- og informasjonssjef 
Paul Henrik Kielland.

Gamle Fokus kino er gjort om til bibliotek i Tromsø. Dermed har byen fått landets 
fl otteste folkebibliotek. 
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rolle er mer å åpne enn å lukke. Det kan 

selvfølgelig teoretisk være situasjoner der 

disse to rollene kommer i konfl ikt. Men jeg 

er ikke særlig bekymret for det. Det dreier 

seg om å sikre at informasjon om kom-

munens virksomhet kommer ut, og at den 

kommer ut på en riktig måte. Det er snakk 

om å få de kommunale lederne på de ulike 

områdene til å uttale seg. Informasjons-

sjefen har ikke noe informasjonsmonopol 

i en kommune. Det er stor forskjell på en 

informasjonssjef og en pressetalsmann, 

hevder Paul Henrik Kielland.  

Vi lurer på hvilke forventninger Tromsø s 

nye biblioteksjef har til den nasjonale biblio-

tekutredninga som kommer til våren. 

- I vår egen bibliotekplan er vi blant 

annet opptatt av det kunstige skillet mellom 

skolebibliotek og folkebibliotek. Utfordrin-

gen er å få bøker ut til fl est mulig. I denne 

byen har vi over 40 skolebibliotek og en 

utilfredsstillende fi lialstruktur. Store be-

folkningsgrupper har ikke bibliotektilbud 

i sitt nærområde. Det blir spennende å se 

om utredninga tar tak i denne utfordringa 

og fi nner nasjonale ordninger for å gjøre 

det lettere å slå sammen folkebibliotek 

og skolebibliotek, eller å finne effektive 

sambruksordninger som gjør det mulig å 

drive sammen. 

Kielland er ellers opptatt av økte be-

vilgninger til innkjøpsordningene, og at 

bokbransjeavtalen mykes opp enda mer. 

Dette vil styrke bibliotekets muligheter til 

en god og bred samling. - Jeg tror det er 

viktig å se på fastprisordningen på bøker. 

Vi må gå inn i den diskusjonen med et 

åpent sinn. Skremselspropagandaen som er 

brukt her om færre bokutgivelser, mindre 

tilgjengelighet, osv, det stemmer ikke med 

erfaringene fra Sverige. Jeg er tilhenger av 

en ordning med fri pris, jeg tror det kan 

sikre bredden samtidig som bøker kan bli 

billigere, sier Kielland, som tror biblioteket 

vil tjene på det. 

Biblioteksjef Paul Henrik Kielland er 

ikke å se på jobb bak skranken på Tromsø 

bibliotek. Ikke er han utdannet eller opplært 

til det ennå, og dessuten har ledelsesopp-

gavene med etablering og tilpasningen i nytt 

bibliotek tatt mesteparten av oppmerksom-

heten. Fjorårets overgang fra de kummer-

lige biblioteklokalene i Storgata til det nye i 

Grønnegata, har vært stor: – Vi har gått fra 

å være en hemmelig tjeneste til å bli rosinen 

i den kommunale pølsa. Det har krevd mye 

av alle ansatte her, avslutter Kielland. 

Han har ett års perspektiv på jobben 

sin nå. Bibliotekarforbundet sørget for en 

avtale med Tromsø kommune som gjør at 

stillingen som biblioteksjef skal lyses ut på 

vanlig måte i løpet av 2006. Om det fører til 

at Paul Henrik Kielland kun får ett år som 

biblioteksjef i Tromsø, gjenstår å se. •

Vi finner Einar Dahl som teamleder for 

Tromsø biblioteks lokalhistoriske senter og 

byarkiv. Det er hans selvvalgte retrett-stilling 

i ishavsbyens nye stolthet. Blant hyllemeter 

med snadder for den lokalt interesserte ser 

han ut til å trives. Men hvorfor valgte han 

lokalsamlinga?

- Det er kjempeartig å jobbe med dette. Vi 

har ikke fått gjort så mye med lokalsamlinga 

før. Det ble samlet inn materiale i mange år, 

men vi har aldri hatt noen til å jobbe med 

det. 

- Er dette en prioritert del av biblioteket?

- Det er i hvert fall noe av det første som 

ble planlagt i det nye biblioteket. Vi skulle 

ligge ved siden av byens arkiv i rådhuset. Ett 

av argumentene for plasseringa av biblioteket 

var nettopp mulighetene for synergi med 

byarkivet, noe som likevel har vist seg å være 

en tung prosess. 

- Hvordan var det å planlegge det nye 

biblioteket?

- Flere prosesser har gått samtidig, og 

vi har måttet lære en del underveis. Etter 

arkitektkonkurransen tok det tre år før kom-

munen bestemte seg for å bygge. Vi svidde 

av nesten alt vi hadde av penger og energi til 

planlegging før det ble vedtatt. Det ble litt 

vanskelig da beskjeden endelig kom om å sette 

i gang med å bestille inventar osv. 

- Har samarbeidet med arkitektene vært 

godt?

- Det var den viktigste delen av hele 

prosessen for meg. Jeg satt i det sentrale bru-

kerutvalg for bygging av hele kvartalet, med 

Fra ledelse til lokalsamling

byggtekniske folk fra kommunen og arkitek-

tene. Det var kjempeartig! Etter et par møter 

ble vi fra biblioteket bedt om å slutte å tegne det 

nye biblioteket. De sa: - Si hva dere vil ha, men 

slutt å tegne! Da sa vi: Ja, men da må dere slutte 

å si at dere kan noe om bibliotek! Så ble vi enige 

om det. Etter det gikk alt som smurt. 

- Er du fornøyd med biblioteket nå?

- Ja. Selv om alt ikke er helt ferdig ennå, 

blant annet på barneavdelinga. Men jeg synes 

jo biblioteket er blitt fi nt, sier Einar, som har 

grunn til å være stolt av at det nye biblioteket 

ikke hadde blitt sånn uten ham. 

- Han ville ikke bli noen sjuende far i huset. 

Derfor insisterte han på ikke å være en del av 

den nye ledelsen: - Det hadde ikke vært noe 

lurt. Jobben til den nye lederen ville bli helt 

umulig. Enten er du sjef eller så er du det ikke, 

sier ”gammelsjefen”. 

I dag har Einar Dahl attpåtil plassert seg 

helt på den andre siden av forhandlingsbordet. 

Han er tillitsvalgt for Bibliotekarforbundet ved 

Tromsø bibliotek. Riktignok i et team med tre 

andre. Og han skal unngå saker hvor han møter 

sin gamle rolle i døra. Det gjelder for eksempel 

det kontroversielle spørsmålet om kommunens 

håndtering biblioteksjefstillinga i Tromsø. Den 

skal som kjent lyses ut i løpet av året, ettersom 

Einars etterfølger bare fi kk jobben for ett år. 

Men i andre saker der BF-medlemmenes in-

teresser skal forsvares, er altså Einar mannen 

de ansatte har vist tillit. 

En karriereutvikling som er ganske spen-

stig og ikke så lite utradisjonell.  •

- Nå har jeg som biblioteksjef slitt med administrasjon og 
pengespørsmål i 14-15 år. Det ble mye papir. Men jeg for-
bannet meg på ikke å gå av før vi fi kk det nye biblioteket. 
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Tromsø kommune har fått nytt f lott 

hovedbibliotek, midt i sentrum. Etter år 

med venting og planlegging i kummerlige 

lokaler, er bibliotekarene nå i himmelrik. 

Eller er de det? 

- Vi er inne i en omorganiseringsprosess 

som kommer til å vare i lang tid ennå. Alt 

har ikke falt på plass, det vil komme end-

ringer. Ting skjer fort, ting blir avgjort fort. 

Det nytter ikke å komme etterpå og si: Hør 

nå her, det var ikke slik vi trodde det skulle 

bli. Vi må være i forkant. Vi har kanskje 

hatt det litt rolig og søvndyssende på det 

gamle biblioteket. Det var ikke så mange 

skarpe saker som var oppe da. Det er mer 

krutt i de bibliotekpolitiske sakene nå. Og 

da gjelder det å ivareta alle medlemmenes 

interesser i det som skjer. 

- Har dere blitt f lere ansatte etter 

fl yttinga?

- Vi har fått en ny IT-stilling med 

assistent og det er jo helt fantastisk. Vi 

har også fått en ny stilling til å ta seg 

av kontakten med skolene. Men i selve 

publikums avdelingene i hovedbiblioteket 

har både besøkstallet og utlånet økt. Alt 

har balla på seg. Vi har fått mye mer å gjøre, 

rett og slett. 

- Betyr det at bibliotekarene egentlig 

er litt misfornøyde etter å ha kommet inn 

i nytt bygg?

- Man skal jo ikke si sånt. Vi er kjem-

pefornøyd med å ha kommet inn i nytt 

bygg. Det er veldig fi nt her. Men vi ser en 

fare med at bemanninga ikke følges opp 

tilsvarende. Vi har utvida åpningstid. Før 

åpna vi 11 om formiddagen, nå åpner vi 9, 

etter ønske fra publikum. Det er mange 

fl ere tilbud i det nye biblioteket, og da bør 

publikum oppleve at personalet har tid og 

mulighet til å gi god service. Kvaliteten på 

de tjenestene vi leverer bør jo stå i stil med 

lokalet vi er i. 

- Og nå skal dere holde søndagsåpent 

også. Hva sier dere i BF-klubben til det?

- Vi er positive. Men så har du beman-

ningssituasjonen. Nå har vi vakt tredje 

hver lørdag. Hvis det også blir tredje hver 

søndag, kan det kanskje være greit for noen. 

Men når man har familie å ta hensyn til, 

kan det bli vel ofte. Vi må forhandle med 

- Mer krutt i sakene 
etter fl yttinga

Renate Løkse er valgt 
inn i det nye klubb styret 
for BF-medlemmene 
ved Tromsø bibliotek. 
Hun skal blant annet 
ta seg av de lokale 
forhandlingene. Men 
for medlemmene av 
klubbstyret blir det 
mange problemstillinger 
å ta stilling til. Ikke 
minst i Tromsø.

TEKST & FOTO • Erling Bergan

- Vi er kjempefornøyd med å ha kommet inn i nytt bygg, men ser en fare med at bemanninga ikke følges opp 
tilsvarende, sier Renate Løkse, medlem av BF-klubbens styre ved Tromsø bibliotek. Hun har ansvar for å føre 
forhandlingene på vegne av BFs medlemmer overfor kommunen.



ledelsen om en turnusordning, så får vi se, sier Renate, som 

presiserer at det nok er bemanninga og økonomien som er de 

største hindrene for å få til søndagsåpent. - En turnusordning 

vil vi nok komme til enighet med ledelesen om, tror hun. 

Samtalen dreier inn på biblioteksjefen i Tromsø, og Re-

nate Løkse retter søkelyset på det prinsipielt problematiske 

i situasjonen: 

- Stillingen som biblioteksjef i Tromsø burde være en 

hel stilling, ikke som nå 50 prosent - i kombinasjon med 50 

prosent informasjonssjef i kommunen. Det er ikke noen liten 

jobb å være informasjonssjef, så det tar naturlig nok mye av 

sjefens oppmerksomhet. En såpass stor by som Tromsø burde 

ha 100 % stilling som biblioteksjef. Det er spesielt uheldig at 

dette skjer når vi åpner nytt bygg og har mye på tapetet.

Det er tydelig at de ansatte ved Tromsø bibliotek godt 

kan like personen Paul Henrik Kielland. Det BF reagerte på 

i fj or, var at kommunen ga ham stillingen som bibliotek- og 

informasjonssjef uten utlysing, og uten at han tilfredsstilte 

biblioteklovens krav om bibliotekfaglig utdanning. Og så er 

det altså lite applaus å få fra personalet for at biblioteksjef og 

informasjonssjef er slått sammen til én stilling.

Det ble enighet mellom BF og Tromsø kommune i fj or 

om at Paul Henrik Kielland bare skal sitte i stillingen i ett 

år. Det er altså meningen at stillingen som biblioteksjef skal 

lyses ut i løpet av 2006. Det kommer BF til å følge med på, 

og forbundet håper selvsagt at fl ere kvalifi serte, gode biblio-

tekarer vil søke stillingen. 

- Hva betyr bibliotekarutdanningen ved Universitetet 

i Tromsø, for rekrutteringen til stillinger ved biblioteket 

her?

- Det er mange gode kandidater som kommer fra 

utdanninga her i byen. Selv tok jeg utdanning ved 

bibliotekhøgskolen i Oslo, like før de startet opp utdan-

ninga her i byen. Personalet ved Tromsø bibliotek i dag 

kommer fra begge utdanningene, og jeg synes vi er ganske 

likeverdige, synes Renate Løkse, som har stor glede av å ha 

praktikanter fra bibliotekstudiet inne på biblioteket: - De er 

fra en helt annen verden, de er unge og nysgjerrige. Vi får 

høre hva de holder på med, hvordan utdanninga er og hva 

de skriver om i praksisopppgava si. Det er bare positivt å ha 

praktikanter her 

Som BF-tillitsvalgt er det altså lønnsforhandlinger Renate 

skal ha hovedansvar for. Og på det området har hun klare me-

ninger, selv om ikke alt kan røpes i et intervju. Men hvordan 

er hun fornøyd med bibliotekarenes lønnsforhold i dag?

- Den jevne bibliotekar i Norge har vel ikke hatt den 

høyeste lønna i forhold til studietid og utdanningsnivå. For 

meg personlig har utviklinga de siste åra likevel vært fl ott. 

Delvis på grunn av lønnsoppgjørene, men også fordi jeg har 

rykket opp til en bedre stillingskode. 

- Hvordan er det for de andre bibliotekarene ved Tromsø 

bibliotek?

- Bibliotekarene er en liten gruppe i Tromsø kommune. Vi 

tar ikke så mye av den store potten, som kanskje sykepleierne 

gjør. Det er en fordel, og det har vi merka under lønnsfor-

handlingene. Men vi har hatt en del år hvor vi virkelig stanga 

hodet mot murveggen, særlig for dem med lang ansiennitet. 

De er dårlig lønna i forhold til den bakgrunnen de har og 

den jobben de har gjort. Vi synes det er dårlig av Tromsø 

kommune ikke å verdsette denne ressursen høyere. Det har 

blitt litt bedre, men vi er ikke helt fornøyd enda, sier BFernes 

forhandler ved Tromsø bibliotek, Renate Løkse. •
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På vegne av Det humanistiske fakultet er 

det en glede å få gratulere dokumentasjons-

vitenskap med tiårsdagen. 10 år er et rundt 

tall, og fortjener en markering, men det er 

ennå 5 år igjen til konfi rmasjonsalderen, så 

vi vil ikke overdrive feiringen heller.

Jeg har vært på HUM-fak i de ti årene 

dok.vit. har eksistert, og jeg kjenner dok.

vit. som et ganske morsomt og fargerikt 

innslag i HUM-fak hage. Få av oss hadde 

hørt om et slikt fag da det kom, og mange 

av oss var lenge usikre på hva det egentlig 

gikk ut på. Faget skilte seg fra alle de andre 

fagene på HUM-fak, ikke bare fordi det 

verken er et språk- eller litteaturfag, men 

også på andre måter:

1. De eksperimenterte fra starten av 

med både pensumplaner, undervisnings-

former og eksamensformer.

2. De har en uortodoks kompetanse-

sammensetning. Her er både samfunns-

vitere og litteraturvitere – samfunnsvitere 

fra fl ere samfunnsvitenskapelige disipliner 

og litteraturvitere fra fl ere nasjonalspråks-

litteraturer.

3. Det er et fag som både er veldig teo-

retisk og veldig praktisk innrettet.

4. Det er et fag som iallefall lenge 

hvilte på et uortodokst og nytt dokument-

begrep. 

Dok.vit. var antakeligvis forut for sin tid 

mht. å løse opp tradisjonelle arbeidsmåter 

og arbeidsformer på Det humanistiske 

fakultet. 

Fasene
Dok.vit. har eksistert i ti år. Mye har skjedd 

i løpet av disse ti årene. Det sies gjerne om 

nye teoretiske retninger at de utfolder seg i 

tre faser: En startfase, gjerne preget av opti-

misme, polemikk og spissformuleringer; en 

hegemonisk fase og til slutt en avviklings-

fase, gjerne preget av sterk kritikk fra andre 

teoretiske retninger og apologier fra de som 

innser at storhetstiden er over. 

Denne modellen passer antakeligvis, 

og forhåpentligvis, bare delvis på dok.vit. 

Dok.vit. hadde nok en startfase preget av 

optimisme, idémyldring og posisjonering 

i forhold til andre lignende utdannelser. 

Det som har skjedd etter denne startfasen 

er vanskelig å beskrive, men jeg tror det 

er riktig å si at dok.vit. nå begynner å bli 

ganske solid etablert, selv om konfi rma-

sjonsalderen ennå  er fem år unna. Vi vet at 

det ikke var helt konfl iktfritt å få til en slik 

etablering. I likhet med en del andre fag-

grupper har også dok.vit. slitt med interne 

problemer de siste årene. Vi håper og tror at 

dok.vit. nå er på vei ut av konfl iktsonen, og 

vi er helt sikre på at faget ikke er på vei inn 

i en tredje fase av avvikling og forfall. 

Spørsmålet nå er ikke hvilke apologier 

som skal fremføres for dok.vit., men det 

kan bli et spørsmål om hvilke veivalg som 

skal gjøres forskningsmessig for fremtiden. 

Også undervisningsmessig, men særlig 

forskningsmessig. 

I tiden fremover vil det bli krevd mye av 

oss på forskningssiden. Antakeligvis vil vi 

måtte forske på andre måter enn før, nemlig 

mer i forskergrupper og forskerfelleskap, 

både lokale, nasjonale og internasjonale. 

Antakeligvis må vi også fi nne oss i å bli 

politisk styrt i langt større grad enn tidli-

gere. Akkurat nå er vi i ferd med å bli styrt 

i retning av Nordområdeforskning og EUs 

syvende rammeprogram. 

Jeg synes dette scenariet er spennende, 

og jeg tror dok.vit. har gode forutsetninger 

for å gjøre det godt i en slik fremtid. Dok.

vit. har alltid vært åpen for nye idéer og 

uortodokse løsninger, faget har mange 

ulike typer kompetanse og kan gå i mange 

retninger. Det blir spennende å se hvilke 

retninger faget tar. 

Styringssignalene
Jeg skal avslutte med tre oppfordringer til 

dok.vit.:

I anledning 10 års-jubileet for faget dokumentasjonsvitenskap 
ved Universitetet i Tromsø, ble det holdt en mottakelsen i Tromsø 
bibliotek. Dekan Rolf Gaaslands tale til jubilanten forteller mye 
om hvilken rolle dok.vit. spiller på universitetet.

I anledning tiårsjubileet til dok.vit

Fortsett å være kreative!

TEKST • Rolf Gaasland
 Dekan 
 Det humanistiske fakultet
 Universitetet i Tromsø
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1. Fortsett å være oppfi nnsomme og 

kreative! Gi oss nye idéer! Vi håper dere 

kan oversvømme oss med gode idéer. Hvis 

dere vil være såmenn, så skal vi være gart-

nere. Vær forberedt på at mange, kanskje 

de fl este av idéene, vil bli stoppet, og håp 

på at de beste vil bli iverksatt! Det er et 

privilegium for oss som organisasjon å ha 

idérike medarbeidere.

2. Fortsett å være attraktive for studen-

tene! Dok.vit. har vært en studentmagnet de 

ti årene faget har eksistert. I tider med lave 

studenttall er det viktig for oss at dok.vit.

fortsatt klarer å tiltrekke seg store mengder 

studenter. 

3. Inngå forskningsmessige allianser! 

På HUM-fak er vi alle små (bortsett fra 

CASTL). Dersom vi skal kunne trekke til 

oss forskningsmidler, enten fra EU, NFR 

eller Nordområdesatsningen, trenger vi å 

danne forskningsfellesskap. Slike fellesskap 

kan dannes internt på HUM-fak, men også 

på tvers av fakulteter og institusjoner. Dok.

vit. burde ha mange muligheter til å danne 

slike allianser, både til biblioteksverdenen 

men også til forskningsverdenen – lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt. 

Da skal jeg få lov til å overrekke en 

blomst fra Det humanistiske fakultet. Det 

føles riktig å be Niels Windfeldt Lund om 

å motta den på vegne av dok.vit. Han var 

fagets første fast ansatte og har vært primus 

motor i de ti årene som har gått! Gratulerer 

med dagen! •

Niels Windfeldt Lund mottok blomst fra Det humanistiske fakultet. - Han var 
fagets første fast ansatte og har vært primus motor i de ti årene som har gått, 
sa dekan Rolf Gaasland.  (Foto: Erling Bergan)

Vær oppfinnsomme og kreative. Vær attraktive for studentene. Og inngå 
f orskningsmessige allianser. Det var dekan Rolf Gaaslands tre oppfordringer til dok.
vit.-personalet ved Universitetet i Tromsø. (Foto: Erling Bergan)

Den store mann bak dok.vit. er selvfølgelig 

professor og etnolog Niels Windfeld Lund. 

Han holdt da også innledninga da det ble 

invitert til jubileumsseminar med tittelen 

”Har dokvit-studiet gjort en forskel og ikke 

mindst vil faget fortsat gjøre det?” Etter et 

historisk riss, trakk han opp dagens utfor-

dring. De har nemlig hatt et utvalg gående 

for å fi nne ut hvordan dok.vit. skal tilpasse 

seg morgendagen, og endt opp med forslag 

til nye fagplaner som deltakere på seminaret 

hadde sterke meninger om. Det legges opp 

De to første dok.vit.-doktorander i Tromsø

til en rein bachelor i dokvit, og to alternative 

løp på masternivå. Det ene er ”reint” dok.

vit. og krever bachelor i dok.vit., det andre 

er et ABM-preget Master-opplegg der man 

er kvalifi sert for opptak uansett hvilken 

bachelor man har fra før. 

Kritikk mot opplegget kom bl.a. fra 

Birgit Larsen og Ellen Østgaard, som ikke 

forstod hvordan man kan holde på det fag-

lige nivået på en master-grad som bygger 

på vidt forskjellige bachelor-grader. Helge 

Salvesen likte heller ikke denne master-va-

rianten. Dagens fagkoordinator på dokvit, 

Roswitha Skare, ga delvis svar på tiltale, ved 

å påpeke at studenter med fullført bachelor-

grad – uansett hvilken, har helt andre 

forutsetninger for å tilegne seg kunnskap 

enn studenter på lavere nivå. 

Etter seminaret var det tid før prø-

veforelesninger fra de to doktorandene 

Casper Hvenegaard Rasmussen (til venstre 

på bildet over) og Henrik Jochumsen. De 

tok for seg Bourdieus diskursanalyse som 

tilnærming til studiet av folkebibliotek-

Regien var perfekt. Dokumentasjonsvitenskap skulle 
feire sitt 10 årsjubileum ved Universitetet i Tromsø, 
og gjorde det med sine to første doktordisputaser! 
Evenementet ble attpåtil lagt til det nye fl otte folke-
biblioteket i Tromsø. Jubileumsdagene 12. og 13. 
januar vil nok bli husket av bibliotekfolk i Tromsø. 

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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politikk, sammenlignet med andre aktuelle 

tilnærminger. De presenterte også Pierre 

Bourdieus kultursosiologi, men tok også for 

seg et mer konkret tema som en sammenlig-

ning av debattene om folkebiblioteksektoren 

i Danmark, Norge og Sverige siden 1990. 

Dagen etter foregikk selve doktordis-

putasen over avhandlingen ”Biblioteks-

brug mellem hverdagsliv og institutionel 

identitet – sammenheng og reflektion”. 

Avhandlingen består av tre deler. Boka ”Gør 

biblioteket en forskel”, utgitt i 2000, utgjør 

første del. Andre del er den selvstendige 

avhandlingen ”Folkebiblioteket under 

forandring – modernitet, felt og diskurs”, 

mens tredje del er et sammendrag og en 

brobygging mellem de to første delene.

Det er sikkert en del som husker boka 

”Gør biblioteket en forskel”. Doktorrandene 

viste i den at begrepene bruker/ikke-bruker 

kan være problematiske, ettersom de fl este 

– i Danmark i hvert fall – bruker biblioteket 

på ett eller annet tidspunkt. Det kan være 

mer interessant å se om bibliotekbruk 

betinger visse behov, visse vaner hos den 

enkelte. De brukte derfor kvalitative inter-

vjuer med relativt få personer, heller enn 

store spørreundersøkelser. Dermed fl yttet 

de perspektivet fra biblioteket til brukeren 

på en spennende måte. 

Både i første og andre del av dok-

torgradaavhandlingen er det teoretiske 

rammeverket basert på den store franske 

kultursosiologen Pierre Bourdieu. Intervju-

personene plasseres i fi re ”livsstilshjørner” 

avhengig av deres kulturelle og økonomiske 

”kapital”. En interessant del av avhandlin-

gen er der de får fram at intervjupersonene 

legitimerer biblioteket ulikt alt etter hvilken 

av de fi re livsstilene de er regnet å høre 

hjemme i.

Under de to danskenes doktordisputas 

i Tromsø forrige måned, var nettopp dette 

ett av poengene til førsteopponenten Maj 

Klasson fra Høgskolan i Borås: - Hvordan 

kan dere plassere den enkelte intervjuper-

son kun ett sted i Bourdieus livsstilsskjema, 

når ingen av oss befi nner oss kun ett sted, 

spurte hun, med henvisning til at den en-

kelte står med ulik vekt i alle livsstiler. 

Den litt lekne akademiske samtalen var 

bare tidvis til stede under doktordisputa-

sen. Det er synd det ikke er mer av den, for 

situasjonen innbyr for så vidt til det. Her er 

et knippe sprenglærde mennesker samlet 

rundt noen temaer, metoder og teorier. 

Hadde det ikke vært for at det må tas hensyn 

til ”eksamensnervene” hos doktorandene 

og krav til en viss etikette, hadde nok både 

opponenter, tilhørere og doktorrandene 

selv gitt seansen mer spenst. Jeg tipper at 

doktormiddagen om kvelden – da det hele 

var over – fi kk mer preg av løs snipp.

Den innfallsvinkelen som de to danske 

doktorrandene har benyttet i sin forskning, 

var blant annet inspirert av den norske bi-

bliotekforskeren Ellen Merete Duvold. På 

slutten av nittitallet var hun i gang med en 

studie av bibliotekets betydning for folks 

hverdagsliv. Hennes metode var observasjon 

og intervju med brukere av et mellomstort 

bybibliotek i Norge. Dessverre ble ikke hen-

nes arbeid fullført, noe som kunne videreut-

viklet bibliotekforståelsen her til lands. 

Et høydepunkt under disputasen var 

da førsteopponent Maj Klasson stilte det 

enkle spørsmålet: Hvor er kvinnene?, og 

doktorandene ble en smule svar skyldig. 

For i andre del av avhandlingen sin hadde 

de brukt diskursanalysen på artikler i fi re 

sentrale danske bibliotektidsskrifter de 

siste 40 år. Klasson fant det betenkelig at 

doktorandene ikke hadde refl ektert åpent 

over at så få kvinner deltok i diskursen på et 

samfunnsområde der de som yrkesutøvere 

er i klart fl ertall. Hun utfordret dem til å 

se på andre diskurser om bibliotek, som 

kanskje foregår på nivå under de som ytrer 

seg i bladene. 

Interessante poeng kom opp også under 

andreopponent Ragnar Audunssons kom-

mentarer. Han spurte om det ikke var de 

samme menneskene som var toneangi-

vende i de ulike tiårene, selv om rådende 

bibliotekpolitikk ble endret? Til det svarte 

doktorandene at de fant ”radikalerne” fra 

60-tallet også igjen i det mer ”brukero-

rienterte” 80-tallet. Men ellers ikke. Her 

kunne tilhørerne gjøre seg noen tanker 

om kanskje det er fl ere kameleoner, eller 

mindre politikk-skifte fra tiår til tiår, i det 

norske bibliotekmiljøet. 

Dermed kunne ishavsbyens to første 

dokvit-doktorer motta gratulasjoner fra 

professor Niels Winfeld Lund, før sistnevnte 

vendte nesen tilbake til sitt nåværende opp-

hold ved Berkeley University. Doktorandene 

på sin side reiste tilbake til Danmarks biblio-

tekskole i København. Opponentene til Oslo 

og Borås. Slik er den globaliserte akademia. 

Og Tromsø er en del av den.  •

Hvor er kvinnene? spurte førsteopponent Maj Klasson, 
og viste til den mannlige dominansen i bibliotektids-
skrift-artiklene som doktorandene hadde anvendt sin 
diskurs-analyse på. Kanskje dere burde lete etter en 
diskurs under nivået til de bestemmende, de som ytrer 
seg i bladene, undret hun. 

Dette må vel være grunnstilling for tenksomme doktorander, når de skal vise respekt for opponentenes res-
sonement. Men selv om en disputas bærer preg av ritualer, og til en viss grad av manérer, så er det faglige hele 
tiden i fokus . Den obligatoriske innledende prosesjon med dekanen først var det eneste åpenbart arkaiske 
ved forrige måneds doktordisputas i Tromsø. Og selv om andreopponent Ragnar Audunson fant at anledningen 
krevde tversoversløyfe, var doktorandene Casper Hvenegaard Rasmussen (til venstre) og Henrik Jochumsen 
svært så casual i framtoning og klesdrakt. 



20. januar sendte Bibliotekarforbundet brev til Kultur- og kir-

kedepartementet om paragraf 5 i biblioteklova og paragraf 4 i 

de tilhørende forskriftene. Bakgrunnen er Tromsø kommunes 

dispensasjonssøknad sist sommer. I brevet ber BF departementet 

”å iversette arbeid med å endre §4 i forskriften snarest mulig”, og 

begrunner det slik:

”Da forskriften ble skrevet var det i forarbeidene ikke forutsett 

at en ville ha overtallighetsproblematikk på grunn av dårlig kom-

muneøkonomi knyttet til praktiseringen av forskriften. Nå viser 

praksis, gjennom innvilgede dispensasjoner i Drammen og Tromsø, 

at kommunen stilles fritt til å innplassere overtallige medarbeidere 

som biblioteksjefer bl.a. for å løse et økonomisk problem.

Vi er oppmerksom på at kommunene i siste statsbudsjett ble 

styrket noe, men vi vet også at dette ikke kommer kultur/bibliotek 

til gode i særlig grad og at prioriteringene i kommunene dessverre 

ikke kan forventes å endres de første årene.

Vi er også klar over den pågående bibliotekutredningen som skal 

leveres 1.mai, men et eventuelt lovarbeid i kjølvannet av denne vil 

ta mange år og ikke avhjelpe dagens situasjon. 

Siden dispensasjonen som gis er varig og det ikke kreves forut-

gående utlysning av stilling, så medfører det i praksis at de største 

kommunene ender opp uten fagutdannede biblioteksjefer som en 

varig ordning. Det er paradoksalt at loven understøtter en varig 

utelukking av den mest kvalifi serte søkergruppen fra noen av 

de mest utfordrende og spennende kommunale jobbene innen 

vårt eget yrke, og det kan ikke være i tråd med intensjonene i 

Bibliotekloven fra 1985. 

Dette er en uholdbar situasjon. Da denne dispensasjonspara-

grafen kom inn i forskriften i 1999, var Bibliotekarforbundet imot 

dette. Det er vi fortsatt, men for at det skal kunne gjøres en min-

dre endring raskt og inntil hele bibliotekloven behandles på nytt, 

så ber vi derfor om at det gjøres en tilføyelse. En slik endring vil 

sikre utlysning av stillingen slik at det skal være mulig å søke, også 

for fagutdannede, og situasjonen vil ikke være uopprettelig ved at 

dispensasjonen knyttes til person.

Et krav om utlysning av stilling før søknad om dispensasjon vil 

også være mer i tråd med lov- og avtaleverk og alminnelig off entlig 

praksis. Samtidig gis kommunen adgang til å innstille søkere som i 

vanlige tilsettinger, og forskriftsendringen vil ikke berøre arbeids-

givers styringsrett i tilsettingssaker. Dispensasjon må da gis som 

en personlig dispensasjon til den som tilsettes så lenge vedkom-

mende er i stillingen. Vi kan ikke se at forslaget skulle medføre noe 

merarbeid for ABM-utvikling.” 

Teksten i §4 i dagens forskrift lyder:

”§ 4. Særlig dispensasjonsordning 

       Kommuner med godt utbygd bibliotektjeneste og bred bi-

bliotekfaglig kompetanse, jf. §2 tredje og fj erde ledd, kan søke om 

adgang til å ansette biblioteksjef med andre kvalifi kasjoner enn det 

en bibliotekfaglig utdanning gir. 

       Slik søknad om dispensasjon skal behandles av ABM-ut-

vikling, og eventuell dispensasjon vil bli gitt på grunnlag av en 

totalvurdering av bibliotektjenesten i kommunen.” 

BF foreslår at det skal føyes til på slutten: ”…, etter forutgående 

utlysning. Dispensasjonen utløper ved ny ledighet i bibliotek-

sjefstillingen.” •

BF ber om endring 
i forskriftene
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Ledelse

TEKST •  Randi Rønningen
  Overbibliotekar
  Universitetsbiblioteket i Oslo
  Bibliotek for humaniora 
  og samfunnsvitenskap

Rett etter at jeg var ferdig med bibliotekar-

utdanningen i 1976, fi kk jeg tilsendt et 

skjema fra det som den gang het Statens 

bibliotekskole. På skjemaet skulle jeg svare 

på om jeg hadde fått jobb, i så tilfelle hvil-

ken, om jeg ikke hadde fått jobb, hvorfor 

og lignende. Noen av spørsmålene gikk på 

framtiden, bl.a. om jeg kunne tenke meg 

å søke en lederstilling. På det spørsmålet 

svarte jeg et klart nei, jeg kunne ikke tenke 

meg å være leder. Allikevel har jeg siden 

1985 hatt diverse lederstillinger, og er nå 

leder for et avdelingsbibliotek med over 

100 tilsatte.

Hva har skjedd? Det er ikke en enkel 

hendelse eller grunn til at jeg endret me-

ning fra spørreundersøkelsen i 1976. Men 

en årsak til at jeg har søkt lederstillinger 

er mine ledere. Jeg har vært heldig. Jeg 

har hatt ledere som har vært bevisste på 

å utvikle medarbeidere. De har vist meg 

tillit, de har oppmuntret meg, gitt meg 

utfordringer og latt meg slippe til. Jeg 

har derfor fått anledning til å opparbeide 

kompetanse og å utvikle sider av meg selv 

jeg ikke var klar over da jeg var nyutdan-

net bibliotekar.

Jeg har mange ganger hørt at biblio-

tekarer ikke vil være ledere. Vi vil heller 

jobbe med faget og ønsker ikke lederop-

pgaver. Når dette blir sagt, ligger det som 

oftest en kritikk i utsagnet. Bibliotekarer 

vil ikke ta ansvar, vi er ikke tøff e nok, vi 

er ikke villige til å ta den belastningen en 

lederstilling innebærer o.s.v. Noen trekker 

også fram at dette er typisk for kvinne-

yrker. Jeg tror ikke det er så mye verre 

blant bibliotekarer enn hos andre yrkes-

grupper med en fagutdanning. Samtidig 

er det en kjensgjerning at det er få søkere 

til lederstillinger, i hvert fall er det slik på 

min arbeidsplass, Universitetsbiblioteket 

i Oslo.

Hva kan vi gjøre for å få fl ere bibliote-

karer til å søke lederstillinger? Er det ut-

danningen som bør være annerledes? Bør 

vi ha fl ere lederkurs for bibliotekarer, for 

eksempel slike som Riksbibliotek tjenesten 

hadde på 80- og 90-tallet, ”Program for 

ledelses- og organisasjonsutvikling”? 

De nåværende bibliotekarutdanningene 

kjenner jeg ikke godt nok til for å mene 

noe om når det gjelder dette området. 

Men lederutviklingsprogram for oss som 

har yrkes erfaring har jeg absolutt tro på. 

Jeg hadde selv stort utbytte av å delta 

på Riksbibliotekstjenestens program i 

1988, og ser at mange av dem som deltok 

sammen med meg i dag bekler interessante 

lederstillinger.

Det største ansvaret for å utvikle nye 

ledere mener jeg imidlertid ligger hos oss 

som har lederstillinger. Vi må ha et bevisst 

forhold til at vi også skal få fram fl inke 

ledere, ikke bare medarbeidere som er 

faglig dyktige.

Vi må la våre medarbeidere få delta i 

aktiviteter utover de daglige driftsoppga-

ver, aktiviteter vi ofte tenker vi selv er best 

til å utføre. Vi må dele på ansvaret og være 

villige til å godta at oppgaver kan løses 

annerledes enn slik vi ville gjort selv. Og 

vi må være fl inke til å gi tilbakemeldinger 

når vi delegerer lederoppgaver, ikke minst 

dersom vi mener de ikke blir utført godt 

nok. Det er kanskje de gangene jeg har 

dummet meg ut skikkelig, men allikevel 

fått ny tillitt, jeg virkelig har utviklet meg 

som leder.

Men hver og en har selvsagt også et 

ansvar for egen karriere. Vi må gripe 

sjansen når den dukker opp, det er tross alt 

begrenset hvor mange ganger en leder spør 

oss dersom vi hele tiden kommer med unn-

skyldninger for ikke å ta ut fordringen. •

Å søke lederstillinger
Vi som i dag har lederstillinger, har det største ansvaret for å 
utvikle nye ledere, ikke bare medarbeidere som er faglig dyktige.

Har vi korrekt informasjon om deg? 
Gå inn på BFs nettsider og velg ”Oppdatering av medlemsregisteret”.  

Korrekt medlemsinfo?
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Det dreidde seg om folkebibliotekpolitikk. 

Og det dreidde seg om de gode eksemplene. 

Kommuner som får det til. Men konferan-

sen hadde også andre ingredienser.

For det hele ble åpnet av Georg Indre-

vik, leder av Kultur- og ressursutvalget 

i Hordaland fylkesting. Han er medlem 

av Fremskrittspartiet, og dermed ikke en 

som vi bibliotekarer forventer så mye av 

på bibliotekfronten. Mange frykter sikkert 

også bibliotekfi endtlighet når en FrP-er får 

sjansen til å snakke til oss om våre saker.

Men Georg Indreviks åpningstale for-

talte oss at det er nye tider i det kulturpoli-

tiske Norge. Våre bønner om tverrpolitisk 

legitimitet for de off entlige bibliotekene ser 

ut til å være bønnhørt. Hør bare hva man-

nen fra Fremskrittspartiet sa: 

”Bibliotektjenesten - i videste forstand 

- er en tjeneste som favner om folkebi-

bliotekene med sine underavdelinger, fag-

bibliotekene, skolebibliotekene, hvor alle 

er fundamentet i tilbudet for en livslang 

læring, hvor alle er kunnskapsformidlere, 

hvor alle er formidlere av kunst og kultur.

For den generasjonen som jeg tilhører, 

hvor oppveksten skjedde i en tid uten radio, 

TV eller internett, var bøkene de som ga oss 

kunnskap om landets historie og verden 

rundt oss. De utviklet vår fantasi, de skapte 

gode og sunne idealer, de skjerpet vår nys-

gjerrighet til ytterligere å søke kunnskap.

Kanskje nettopp min generasjon er den 

som ser den store betydningen av at vi opp-

rettholder, forsterker, utvikler og skaper en 

best mulig tilgjengelighet til dette enorme 

kunnskaps- og læringssenteret som biblio-

tektjenestene representerer.”

Georg Indrevik var en tur innom fylkes-

bibliotekets utfordringer med å fi nne sin 

plass i det nye regiondelte Norge, før han 

avsluttet: ”Nytt løft for folkebiblioteka er 

overskriften til denne konferansen, og da 

med et stort spørsmålstegn bak. Jeg håper 

at vi etter dagens konferanse kan bytte ut 

spørsmålstegnet med et utropstegn.”

Ja, ja, en svale gjør ingen sommer, tenkte 

sikkert en del av deltakerne. Vi vet hva FrP 

har stått for i bibliotekpolitikken, tenkte 

de sikkert også. Men da er det grunn til å 

minne om at Fremskrittspartiet under fj or-

årets landsmøte endret partiprogrammets 

avsnitt om bibliotek. Tidligere formulerin-

ger om at ”inntektssiden må bli styrket”, 

”mest mulig selvfi nansierende” og ”mindre 

gebyr når man låner bøker”, er alle fj ernet 

og erstattet av blant annet følgende solide 

tillitserklæring: ”I et kunnskapssamfunn 

som vårt, er tilgang på informasjon av 

avgjørende betydning, og bibliotekene har 

gjennom mange år vært en viktig bidrags-

yter.”

Men selv om Fremskrittspartiet har be-

veget seg inn mot midten av norsk politikk, 

og bibliotekene har bred politisk legitimitet, 

måtte arrangørene ty til lokalpolitikere fra 

Arbeiderpartiet da de gode kommunale 

eksemplene skulle trekkes fram. 

Ordfører Astrid Kristin Selsvold fra 

Kvam var konferansens grommeste taler. 

Ikke bare hadde kommunen hun leder 

s kånet bibliotek, kultur og ungdom da 

r esten av kommunen måtte kutte 10 pro-

sent i drifta i fj or. De har også satset på nye 

biblioteklokaler i Øystese og Norheimsund. 

Videre blir det satset på nye lokaler i Ålvik 

og fornying i Strandebarm i forbindelse 

med opprusting av skolen. I tillegg til bok-

buss. Kommunne opplever 25 prosent øk-

ning av utlånet, og ser fremdeles framover, 

i følge ordføreren.

For nå blir biblioteket vurdert i en større 

kommunal sammenheng. De ser for seg en 

reduksjon av åpningstida i rådhuset, med 

en time om morgenen og en time om etter-

middagen. Til gjengjeld vil de stimulere til 

økt bruk av nettjenester og befolknings-

nære, brukerorienterte tjenester gjennom 

biblioteket. Og så avsluttet hun med kom-

munens visjon om ”Hardingshuset” – det 

nye kulturhuset i Norheimsund – der fokus 

vil være på Hardanger sine store kunstnere, 

som Olav H. Hauge, Geirr Tveit, Jon Fosse 

og Hans E. Kinck. Biblioteket er planlagt 

inn i bygget med 675 kvadratmeter. 

Etter dette imponerende offensive 

eksempelet fra Kvam, ble varaordfører 

Bjørg Sandals fortelling om hvordan de 

forsvarte Tananger fi lial i Sola kommune 

mot nedlegging en mer ordinær aff ære. 

Viktig nok i Sola, men som eksempel hadde 

det mindre kraft. Det samme kan sies om 

ordfører Jan Utkilen fra Fjell kommune, 

som nærmest kåserte om sine erfaringer 

med å møte folket i biblioteket hver fredag. 

Lunt og selvironisk fortalt, og helt sikkert 

nyttig for andre ordførere og bibliotek som 

prøver det samme. Men som eksempel på 

off ensiv lokal bibliotekpolitikk, hadde det 

ikke ytterligere overføringsverdi? 

Før det tre lokale politikerne slapp til, 

var det tre av ”våre egne” som hadde hvert 

sitt foredrag. Fylkesbiblioteksjef Svein Arne 

Tinnesand fra Rogaland, ble presentert som 

en slags ”stand-in” for en representant for 

den rød-grønne regjeringa, som dessverre 

– men ikke uventet – ikke kunne komme. 

Tinnesand prøvde å besvare spørsmålet 

om nye regjering også gir ny politikk på 

bibliotek området. Til det svarte han ja, etter 

å ha gått gjennom de tre partienes program-

mer, regjeringserklæringen, statsbudsjettet 

og noen politiske signaler. Det er spesielt 

styrking av kommuneøkonomien, kombi-

Mellom statlig lovgivning 
og kommunalt selvstyre
Hva kan gjøres lokalt for å utvikle folkebibliotekene, og hva 
krever statlig styring? Dette var tema for en bibliotekpolitisk 
konferanse i Bergen 19. januar, arrangert av fylkesbibliotekene 
i Hordaland og Rogaland.

TEKST & FOTO • Erling Bergan
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nert med økt kommunalt selvstyre og de 

nye regionale enhetene, som var grunnlaget 

for Tinnesands konklusjon.

Frode Bakken var nestemann ut. Han 

drøftet lokalpolitikernes utfordringer i 

bibliotekpolitikken. Og det var god, gam-

mel Bakken vi fi kk høre, kvassere og friere 

enn vi har vært vant med de siste årene. 

Han begynte med å minnes en episode 

fra et møte i Kulturdepartementet i 2001. 

Stats sekretær Roger Ingebrigtsen hadde 

nærmest ropt til de oppmøtte represen-

tantene for bibliotekene: ”Glem stortings-

meldingen! Det avgjørende er budsjettet!” 

Dette for å understreke hvor realitetene i 

politikken ligger. 

Frode Bakken minte oss også om alle de 

positive holdningene som har kommet fra 

storpolitikere som Torbjørn Jagland, Kristin 

Clemet, osv. på de store bibliotekmøtene: - 

De kan være skadelige, de kan være som 

soveputer for oss. Vi er i dag utsatt for en 

øredøvende velvilje. Det er ingen strid om 

bibliotekpolitikken, sa han, før han tok sats 

for det som var hovedpoenget: - Bibliotek er 

et politisk prosjekt! Det er ingen selvfølge. 

Alt det som bibliotekene gjør, kan gjøres 

av andre. Alt materialet kan distribueres 

av markedet. Men: Vi trenger biblioteket 

for at alle skal ha tilgang. Biblioteket er en 

ikke-kommersiell off entlig arena og for-

midlingskanal.

Resten av innledninga brukte Frode 

Bakken på å poengtere at bibliotekenes 

skjebne i stor grad bestemmes lokalt. Han 

viste til at bibliotekene i Norge koster rundt 

regnet 2 milliarder kroner å drive årlig, 

mens bare noen hundre millioner av disse 

bestemmes av Stortinget. Resten er beslut-

tet av kommuner, høgskoler, universitet, 

osv. De tre viktigste sentrale grepene som 

trengs – når det gjelder lovgiving - er å sikre 

god kompetanse i personalet, gode samlin-

ger og gode lokaler. Dessuten mente Bakken 

at det er nødvendig med et annet sentralt 

grep: Flere kommuner burde gå sammen i 

større enheter og driftsfellesskap. Det må 

skapes større faglige miljøer, bok- og medie-

ressurser må samordnes og IT-løsninger 

kan inngå i et fellesskap, sa Bakken, og viste 

til hvordan museumsreformen hadde virket 

samordnende. 

Så gjentok Bakken sitt mantra om at 

bibliotek er et politisk prosjekt: - Dette 

er reinspikka politikk, sa NBF-lederen til 

slutt. 

Avdelingsdirektør Leikny Haga Inder-

gaard i ABM-utvikling skulle trekke opp 

de sentrale problemstillingene for fram-

tidas folkebibliotek, med bibliotekutred-

ninga som bakteppe. Det ble en nærmest 

meningsløs øvelse. Ikke fordi Indergaard 

mangler kunnskaper eller taleevner. Nei, 

problemet er at høytstående representanter 

for ABM-utvikling ikke kan si noe strate-

gisk vettugt om bibliotek for tida, fordi det 

hele er under utredning! La oss derfor være 

varsomme med å kreve nye utredninger i 

framtida, tenker jeg i mitt stille sinn, mens 

Leikny kjører politisk slalåm mellom alle 

vesentlige spørsmål. 

Paneldebatten slo fast, nok en gang, at 

øremerkede tilskudd ikke er noen vei å gå i 

bibliotekutviklinga. Det er en politisk død 

strategi. Frode Bakken  påpekte betydnin-

gen av sentral lovgiving og styring for å 

sette noen minimumsstandarder og ”få 

opp dampen”. – Men det er unødvendig å 

komme med statlige signaler til de ordfø-

rerne vi har hørt her i dag, sa han. Georg 

Indrevik, som også er lokalpolitiker i Fjell, 

påpekte behovet for en nasjonal plan , som 

kan videreføres på lokalt plan. Biblioteksjef 

Bjørnar Withbro (Stord) etterlyste en opp-

datert legitimering av folkebibliotekene: 

- Hvis vi ikke har dette som basis, så er det 

ute med oss, sa han. BF-nestleder Hanne 

Brunborg påpekte hvor sentraliserende 

prosjektmidler ofte kan virke, ettersom 

de små bibliotekene ikke har ressurser til 

å søke og følge opp prosjekter med statlig 

støtte. Mens biblioteksjef Bente Dammen 

(Osterøy) ivret for mer statlig styring, for å 

få Norge opp på nordisk nivå. 

Kvam-ordførerens avslutningsord for-

talte, i all sin enkelthet, om hvor vanskelig 

det er å slåss for bibliotekkroner lokalt, i 

kamp mot helseformål: - Tross alt tåler vi 

bedre at bøkene får litt støv, enn at det blir 

støv i panna på gamle bestemor. •

Panelet som avsluttet den bibliotekpolitiske konfe-
ransen i Bergen i januar. Fra venstre Kvams ordfører 
Astrid Kristin Selsvold, Solas varaordfører Bjørg 
Sandal, avdelingsdirektør Leikny Haga Indergaard i 
ABM-utvikling, generalsekretær Tore Kristian Ander-
sen i NBF, Rogalands fylkesbiblioteksjef Svein Arne 
Tinnesand, NBF-leder Frode Bakken og Hordalands 
kulturutvalgsleder Georg Indrevik.

- Min generasjon ser den store betydningen av å 
utvikle bibliotektjenestene, sa Georg Indrevik da 
han åpnet konferansen. Han er leder av Kultur- og 
ressursutvalget i Hordaland fylkesting og medlem 
av Fremskrittspartiet.

Ordfører Astrid Kristin Selsvold i Kvam satser på bi-
bliotek. Kommunen har fått fl ere nye bibloteklokaler, 
og satser på å kanalisere befolkningsnære, brukero-
rienterte kommunale tjenester gjennom dem.
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Sammen med Svein Arne 

Tinnesand var det Ruth 

Ørnholt som sto bak den 

bibliotekpolitiske konfe-

ransen i Bergen i januar. 

De er fylkesbiblioteksjefer 

i henholdsvis Rogaland 

og Hordaland, og begge 

aktive på den bibl io-

tekpolitiske arenaen på 

landsplan. Vi spurte Ruth 

Ørnholt hva de ønsket å 

oppnå med konferansen.

- Nå er det bibliote-

kutredning på gang og 

vi har fått ny regjering. 

Vi ønsket å undersøke 

om kommunene kan greie å utvikle sine bibliotek selv eller om vi 

trenger sterk statlig styring for at bibliotek skal bli bedre. Vi ser at 

kommuner som Fjell og Kvam får nye biblioteklokaler uten stats-

støtte. Da må det ligge andre mekanismer bak enn statlig styring. 

Da må det være en lokalpolitisk vilje, sier Ørnholt. 

Hun ser kritisk på ABM-utviklings politikk med å stimulere 

lokomotivene i bibliotekbransjen: 

- Samtidig snakker de om at det blir økte forskjeller mellom 

de gode og dårlige bibliotekene. Så hvorfor puff er de ikke heller 

bak? Hvorfor bidrar de ikke heller til å bedre nivået til de svakeste 

bibliotekene. Som Hanne Brunborg fra BF sa: Hvorfor skal det 

være så vanskelig for et lite bibliotek med få ressurser å få støtte 

til prosjekter. 

Ruth Ørnholt sender dette gjerne som signaler inn i bibliote-

kutredninga. Hun er ingen tilhenger av øremerkede tilskudd. Hun 

har tillit til at politikerne vet hvordan de best kan bruke pengene 

lokalt. Men støtte til bredbånd ser hun gjerne. Og statstilskudd 

til biblioteklokaler er hun tilhenger av. - De statlige tilskuddene 

til kulturhus burde også gå til biblioteklokaler og nye bokbusser. 

Gjennom statstilskudd vil en også få påvirkning på utformingen, 

med krav til blant annet arealer, sier hun. 

- Staten burde nå konsentrere seg om infrastruktur og løfte opp 

de små bibliotekene, slik at de faktisk kan bli en del av et sømløst 

bibliotektilbud. Det må bli reelt at man kan få like gode tjenester 

på biblioteket i en liten kommune som i en stor by. Forpliktende 

samarbeid mellom bibliotek er en måte å få dette til på, men staten 

må stimulere til ulike organisatoriske løsninger og ikke binde seg 

til samme modell som museumsreformen.  Den passer ikke for 

kommunalt styrte enheter, noe politikerne på denne konferansen 

har vist i praksis. 

Ruth Ørnholt var fornøyd med konferansen, som samlet et 

syttitalls deltakere, hovedsakelig fra Vestlandet: - Jeg syns vi fi kk 

det til. Jeg har arrangert mange møter og konferanser, men det er 

første gang vi har invitert så mange lokalpolitikere. Det var lett å 

få dem til å komme. Vi har godt av å høre fra politikere hvorfor de 

synes bibliotek er bra, ikke bare fra oss selv. 

- Kulturutvalgslederen i Hordaland avsluttet konferansen med 

å utfordre deg til å arrangere en tilsvarende konferanse til høsten, 

etter at utredninga er kommet. Tar dere utfordringa?

- Ja, det skal vi selvfølgelig gjøre. Kanskje vi tar den i Stavanger 

da, avslutter fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt. •

TEKST & FOTO • Erling Bergan

- Staten burde puffe bak 

Fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt er kritisk 
til den statlige politikken med å stimulere 
lokomotivene i bibliotekbransjen: - Hvorfor 
bidrar de ikke heller til å bedre nivået til de 
svakeste bibliotekene.

I programmet for perioden 1997-2001 het det under kapittelet ”Bi-

blioteker og museer”: 

Fremskrittspartiet ser museer og bibliotek som et viktig kulturtilbud. 

Virksomheten må derfor i større grad ta hensyn til etterspørselen 

etter slike tjenester. Inntektssiden må bli styrket. Fremskrittspar-

tiet støtter bibliotekvirksomhet for blinde og svaksynte. For andre 

bibliotek er målet å gjøre disse mest mulig selvfi nansierende, f.eks. 

ved hjelp av et mindre gebyr når man låner bøker. Gratis adgang 

bidrar ikke til å stimulere interessen. Ofte fører den tvert imot til 

en alminnelig nedvurdering.

Fremskrittspartiet vil:

Forandre loven om folkebibliotek, slik at disse gis anledning 

til å kreve et gebyr ved utleie av bøker o.l. 

Dekke utgifter til bibliotekvirksomhet for svaksynte og 

blinde.

Legge om tilskuddsordningen fra det off entlige til museene, 

slik at disse stimuleres til å tiltrekke seg fl ere besøkende.

Programmet for perioden 2001-2005 var det samme, med to endringer: 

Formuleringen ”Gratis adgang bidrar ikke til å stimulere interessen. 

Ofte fører den tvert imot til en alminnelig nedvurdering”, var fj ernet. 

Dessuten var ordet ”utleie” i pkt 1 erstattet med ”utlån”. 

Fremskrittspartiets program for inneværende periode 2005-2009, er 

ganske annerledes. Under overskriften  ”Biblioteker” heter det nå: 

Biblioteket er en viktig kilde til kunnskap. I et kunnskapssamfunn 

som vårt, er tilgang på informasjon av avgjørende betydning, og 

bibliotekene har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter. I 

dagens samfunn hvor Internett er i ferd med å bli den dominerende 

kunnskapsbase, er det viktig at bibliotekene evner å omstille seg. 

Bibliotekene bør etablere tilbud om Internett for dem som ikke selv 

har tilgang til dette privat. En av utfordringene i dagens IKT sam-

funn er at noen risikerer å falle av i utviklingen. Fremskrittspartiet 

støtter bibliotekvirksomhet for blinde, svaksynte og barn. 

Fremskrittspartiet vil:

At bibliotekene etablerer tilbud om Internett for dem som 

ikke selv har tilgang til dette privat.

Støtte bibliotekvirksomhet for blinde, svaksynte og barn.

Her ser vi altså at partiet ikke lenger vil fj erne gratisprinsippet fra bi-

blioteklova. Det gamle FrP-målet om å gjøre  bibliotekene ”mest mulig 

selvfi nansierende” er også borte. Noen av utfordringene de påpeker 

er også delt av andre partier og bibliotekfolk selv. Men, likevel, de to 

nummererte punktene som forteller hva FrP konkret vil i bibliotek-

politikken, er kanskje ikke det meste visjonære vi har sett. •

1.

2.

3.

1.

2.

FrPs endrede 
bibliotekpolitikk  

Det har skjedd noe med 
omtalen av bib liotek i 
Fremskritts partiets parti-
program. Etter siste lands-
møte godtar også FrP nå 
gratis prinsippet i folkebi-
bliotek. 
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Tallene fremkommer i boken Inkluderende 

arbeidsliv, Erfaringer og strategier som utkom 

forrige måned. Til seniorpolitikk.no sier Per 

Erik Solem ved Norsk institutt for forskning 

om oppvekst velferd og aldring (Nova) at det 

ikke er akutt fare for arbeidsmoralen i den 

norske befolkningen.

– Arbeidet synes like viktig for yrkesak-

tive over 40, uansett alder. Det er fl ere som 

i ettertid sier de har arbeidet for lite, enn 

de som sier de har arbeidet for mye. Særlig 

gjelder dette kvinner. Det er altså lite som 

tyder på at den verdien folk tillegger arbeid 

er på vikende front i forhold til en fritidsori-

entering, påpeker Solem.

Ingen fare for arbeidsmoralen
Han er en av forskerne bak den såkalte Nor-

lag Studien som studerer livsløp, aldring og 

generasjon (NorLag). Studien følger cirka 

5600 personer i alderen 40 år og over.  Når 

yrkesaktive i alderen 40-61 år blir spurt om 

de ønsker å fortsette utover første mulighet 

for å pensjoneres (ved cirka 62 for de fl este 

av oss), svarer halvparten at de kan tenke seg 

det, og den andre halvparten det motsatte. 

– Det er altså ikke slik at fl ertallet ønsker å 

slutte så tidlig som mulig, sier Solem.

Heller ikke de som allerede er pensjonert 

virker helt ferdig med arbeidslivet. I NorLags 

utvalg av ikke-yrkesaktive mellom 40 og 79 

år er det én av seks (17 prosent) som per i dag 

ønsker deltids- eller heltidsarbeid. I Norlag 

er antallet beregnet til 

55 000 i alderen 40-54 

år og 65 000 i alderne 

55-79 år, til sammen 

120 000 personer.

Høy ledighet
– Hvis vi betrakter 

uoppfylte ønsker om 

arbeid som en form for 

arbeidsledighet eller 

undersysselsetting, 

ligger nivået svært 

høyt, sier Per Erik 

Solem. 

Han presiserer at det er liten forskjell 

mellom kjønnene når det gjelder ønsker om 

fortsatt tilknytning til yrkeslivet.

Solem har sammenliknet antallet som 

ønsker arbeid, med Pensjonskommisjonens 

mål om syv prosent færre alderspensjonister 

(NOU 2004:1). Det utgjør i dag cirka 45 000 

personer, noe Nova-forskeren mener bør 

være innen rekkevidde.

– Det virker ikke urimelig å kunne re-

kruttere et tilstrekkelig antall blant de 120 

000 som ønsker arbeid. Tallene må imidlertid 

justeres noe ned om vi skal beregne årsverk, 

sier han.

Solem mener det er et betydelig potensial 

for å kunne motivere eldre yrkesaktive til å 

stå lenger i arbeid. – Hovedutfordringen for 

å øke yrkesaktiviteten blant eldre er arbeids-

livets evne og vilje til å ta imot eldre som vil 

jobbe, sier han. •

Halvparten av yrkesaktive i alderen 40-61 år sier de ønsker 
å fortsette utover første mulighet for å pensjoneres. Også 
mange som har gått av med p ensjon, ønsker til knytning til 
arbeidslivet. – Betrakter vi uoppfylte ønsker om arbeid som 
ledighet, ligger n ivået svært høyt, sier Per Erik Solem.

Per Erik Solem er for-
sker ved Norsk insti-
tutt for forskning om 
oppvekst velferd og 
aldring (Nova). 

Slik inkluderer du seniorer i arbeidslivet
– At halvparten av yrkesaktive over 40 ønsker å fortsette i arbeidslivet etter at de har 

mulighet for å pensjonere seg, er hyggelig, men målet må være at enda fl ere ønsker 

det samme, sier Åsmund Lunde. Her er SSP-direktørens fem råd for inkludering av 

seniorer i arbeidslivet:

• Gjennomfør aldersnøytrale rekrutteringsprosesser

•  Stimuler de ansatte til deltakelse i kompetansehevende tiltak som it-opplæring  

 etc. i alle faser av yrkeskarrieren 

•  Involver seniorene i omstillinger

•  Unngå en kultur der det forventes at arbeidstakerne automatisk førtidspensjonerer seg

•  Skap forventning om at seniorene skal være med på laget også i fremtiden

TEKST • Per Halvorsen

Seniorer ønsker forsatt 
bånd til arbeidslivet

Svangerskap 
gir lønnsgap
Fire av ti kvinnelige ingeniører og øko-

nomer mener fødselspermisjonen deres 

har påvirket lønnen i negativ retning, 

viser ny undersøkelse i følge Aftenpos-

ten. Undersøkelsen ble gjennomført 

av Universum Communications blant 

12.146 fulltidsansatte økonomer og 

ingeniører i Norge, Sverige, Danmark 

og Finland. Deltakerne har alle vært i 

arbeidslivet i opptil 10 år og er ikke eldre 

enn 40 år. 

Likestillingsombud Kristin Mile tror 

dette gjelder fl ere i privat sektor: - Øko-

nomer og ingeniører jobber ofte i privat 

sektor, hvor det er vanlig med individu-

elle lønnsforhandlinger, sier hun. 

Norge kommer imidlertid bedre ut 

enn de andre landene. 54 prosent av de 

svenske kvinnene mener fødselsper-

misjonen har påvirket lønnen negativt, 

mens tallene for Danmark og Finland er 

henholdsvis 45 og 41 prosent. 

Den samme undersøkelsen viser at 

Norge kommer på andreplass når det 

gjelder likelønn generelt. Sverige havner 

på førsteplass. Norske menn tjener i 

snitt 13 prosent mer enn sine kvinnelige 

kolleger, mens svenske menn tjener 11 

prosent mer. Dårligst ut kommer Dan-

mark, hvor menn tjener 16 prosent mer. 

I Finland tjener mannlige arbeidstakere 

15 prosent mer enn kvinnene. •

Biblioteket gir 
forbrukerhjelp 
Har du kjøpt en vare du ikke er fornøyd 

med og ønsker å klage? Er du usikker 

på dine rettigheter som forbruker? 59 

biblioteket kan nå gi veiledning i enkel 

forbrukerjuss og hjelpe til med å skrive 

klagebrev. Arbeidet skjer i samarbeid 

med Forbrukerrådet, som gir bibliote-

karene opplæring innen grunnleggende 

forbrukerjuss og hvordan man fremmer 

en forbrukerklage. Bibliotekarene får 

bistand fra Forbrukerrådet ved behov. 

Forbrukerinfo er et samarbeid mellom 

Forbrukerrådet, bibliotek og off entlige 

servicekontor. Etter et vellykket prøve-

prosjekt i en del kommuner i 2004, er 

ordninga nå permanent. Målet er at det 

i løpet av første kvartal 2006 skal være 

opprettet forbrukerinfo i 150 kommuner 

i Norge. I dag er det 105, hvorav altså 59 

er i bibliotek.  •
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Den som leter...

TEKST • Wenche Lund
 Leder for faktaredaksjonen
 Stavanger Aftenblad

I en hverdag der tid er en av de mest sty-

rende faktorer, er internett et viktig verktøy 

i det daglige arbeid med innhenting av in-

formasjon. Nettet er for en avisredaksjon, 

som for de f leste profesjonelle brukere, 

både en port til kommersielle databaser og 

en primærkilde som vi bruker både til den 

åpne og skjulte web.

I hverdagen er det sjelden vi kan bruke 

den tiden vi ønsker på et prosjekt. Det er 

alltid en annen oppgave som venter. Dessu-

ten er det en deadline, saken skal på trykk 

i morgen og siden skal tegnes om en time. 

Nei, den blir skrevet ut nå, og det mangler 

en faktaramme som skal kan gi saken det 

lille ekstra som gjør at den blir enda mer 

interessant. I redaksjonen er vår bakgrunn 

som bibliotekarer nyttig fordi vårt fag er 

kunnskapslogistikk. Vi fi nner fram, sam-

arbeider, lager bakgrunner og vi skriver 

sjøl. Som redaksjonelle medarbeidere må 

vi ofte kaste oss ut på dypt vann i forhold 

til fagområder. Da blir det viktig å kunne 

være kildekritisk. 

Kildekritikk på nettet handler både om 

å vurdere resultatet du til slutt kommer 

fram til og de metoder og verktøy du bruker 

underveis. Hvordan søker du – utnytter du 

de muligheter avansert søking gir? Hvordan 

leser du tittellisten? Hvordan presenterer 

søkemotorene sine resultater? 

Tradisjonelt er kildekritikk blitt defi -

nert som en metode for å vurdere tekst ut 

fra innhold og kontekst. Det enkleste er å 

stille spørsmålene hvem har lagt ut denne 

informasjon, hva har de lagt ut, hvorfor har 

de lagt det ut og når ble det sist oppdatert? 

Enkilde-journalistikk står ikke høyt i kurs 

i noen redaksjon, og enkilde-journalistikk 

på nettet er ikke noe bedre, enten kilden 

er Wikipedia eller CIA World Fact Book. 

Alle kildekritiske metoder som blir brukt 

ellers i journalistikken kan en ta med seg 

på nettet.  Høgskulen i Volda har laget en 

grei oversikt over metoder i nettkildekri-

tikk. http://www.hivolda.no/index.php? 

ID=8076, eller kikk på siden til Danmarks 

Journalisthøjskole: http://www.djh.dk/

ejour/arkiv/Kildekritik.html.

Men hva har skjedd underveis mens vi 

har søkt, hvilke metoder har vi brukt og hva 

er vår forståelse av resultatet. Er vi bevisst 

på hva vi har gjort og hvorfor? Svært ofte 

går vi rett på spesialsider. Men når vi bruker 

søkemotorer, hvorfor velger vi Kvasir, Go-

ogle, Yahoo, Exalead? Og hva vet vi egentlig 

om hvordan disse jobber? 

Er det bare fordi Google gir oss fl est treff  

at den blir valgt, eller er det virkelig slik 

at der fi nner vi også det som gir de beste 

treff ene? Verktøy som lar oss visualisere 

forskjell i treffene som http://ranking.

thumbshots.com, avslører at søkemotorenes 

resultater slett ikke er identiske. Både treff  

og rangering er ulik. Derfor bør vi beherske 

og bruke mer enn en søkemotor. 

Å henge med på søkemoterenes utvik-

ling er en utfordring. Informasjonskompe-

tansen vi har med oss fra utdannelsen får 

hver dag nye utfordringer. Selv om metoder 

lar seg overføre til nye medier, trenger vi å 

Søkemotorer og kildekritikk

Hvilke metoder bruker vi når vi søker, og hva er vår forståelse av resultatet? 
Er vi bevisst på hva vi har gjort og hvorfor? Når vi bruker søkemotorer, hvorfor 
velger vi Kvasir, Google, Yahoo, Exalead? Og hva vet vi egentlig om hvordan 
disse jobber, spør Wenche Lund i denne artikkelen. 

Vi har bedt tre bibliotekarer veksle med å skrive 
om ressurser og søking på internett. Først ut 
var Liv Inger Lamøy i forrige nummer, og i dette 
nummeret er det altså Wenche Lund som skriver. 
Neste måned er turen kommet til Jan Tore Dahl, 
konsulent ved Deichmanske bibliotek.
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oppdatere kunnskapen. Vi må forstå mer av 

hva som skjer rundt de verktøy vi bruker. 

Hvordan fungerer søkemotorenes algorit-

mer? Hvor ofte er søkemoterens agenter ute 

og oppdaterer. Er det tidsmessige forskjeller 

på dem? 

Google gjør et forsøk på å forklare litt 

om sin funksjonalitet i sitt nye nyhetsbrev 

for bibliotekarer http://www.google.com/

newsletter/librarian/librarian_2005_12/

article1.html.

Jeg bruker ofte Google.com og ikke Go-

ogle.no fordi Google.com har fl ere tjenester, 

og resultatene er heller ikke identiske.

Der søkemotorene tidligere bare brukte 

statistiske algoritmer og lenker kommer 

etter hvert semantisk analyse mer og mer 

inn som en del av rangeringskriteriene. 

Derfor bruker selskap som FAST lingvister 

i sitt forskningsmiljø. Semantisk relasjoner 

mellom ord og konteksten de opererer i blir 

mer styrende for søkeresultat og rangering. 

Exalead http://www.exalead.com/search  er 

den søkemoteren som viser litt av dette i sin 

clustering. Men det er markant forskjell i 

rangeringen når det gjelder søk på fransk 

og engelsk og norsk. Det fungerer dårlig 

for norske søk, men langt bedre på engelsk. 

Gjør du et søk på ordet ”pensjonsreformen”, 

blir det kun ord fra en kommersiell side med 

engelsk i teksten, som blir gitt som forslag 

til avgrensning. Men søker du på Penguins 

Antartica, får du et rimelig fornuftig forslag 

til avgrensing på resultatsiden. 

Googles nye Suggest-funksjon gir en 

annen semantisk hjelp, der en foreslår 

alternative søkebegrep i det du taster inn 

ordene. Du fi nner den under  http://labs.

google.com/   

Men er det bare selve søkemotoren som 

bestemmer rangeringen av søkeresultatet?

Det er en helt ny næring på gang som 

jobber med søkeoptimalisering (SEO). Det 

er helt legalt å lage sine sider maksimalt 

tilpasset søkemotoren, for at akkurat din 

side skal bli rangert øverst i resultatlistene. 

Men det er også andre som jobber med det 

samme mål, men med uønskede metoder 

de såkalte ”black hats”. Ved hjelp av bl.a. 

triksing med lenker og skjult tekst manipu-

lerer de seg oppover i resultatlisten. Klarer 

søkemotorene å avsløre dem? I så fall skal 

de bli svartelistet, men hvor mange blir 

tatt? Kanskje vi bør bli fl inkere til å lese 

tipssidene for webdesignere og ikke bare 

søketips-sidene?   

Så blir den siste biten av jobben å vur-

dere sidene vi valgte. Hva kan vi fi nne ut om 

de ansvarlige? Finnes det en kontaktperson? 

Har resultatet relevans, representativitet? 

Hva med tendens, ekthet? Det er bare å 

sette i gang å vurdere. •

Artikkelen til Liv Inger Lamøy i forrige nummer om SveMed+ er lest med interesse av mange. Dessverre 
var illustrasjonene falt ut i redigeringa, og det beklager vi. Til gjengjeld har vi lagt ut artikkelen – med 
illustrasjoner – på BFs nettsider.  

Det er en utfordring å henge med på søkemoterenes utvikling, påpeker Wenche Lund. Hun er utdannet biblio-
tekar og jobber i dag som leder for faktaredaksjonen i Stavanger Aftenblad.

Google danker ut 
konkurrentene
Yahoo var en av de første søkemotorene 

på markedet og håpet lenge på å være 

ledende på området. Nå må de se seg slått 

av Google. Ifølge nettanalyseselskapet 

ComScore ble 39,8 prosent av alle nettsøk 

i USA i november i fj or foretatt gjennom 

Google, mens Yahoo hadde 29,5 prosent. 

I løpet av ett år er avstanden mellom disse 

to store økt fra 2,6 til 10,3 prosentpoeng. 

- Vi tror ikke det er fornuftig å tro at vi 

kommer til å få noen markedsandeler av 

Google. Det er ikke vårt mål å bli num-

mer en når det gjelder internettsøk. Vi 

vil være veldig fornøyd med å beholde 

vår markedsandel, kommenterer Susan 

Decker, fi nansdirektør i Yahoo til Seattle 

Post-Intelligence. 

Søkemotorene tjener sine penger ved å 

selge annonser knyttet til søkemotorene. 

Jo fl ere besøkende og klikk på annonsene, 

jo større inntekter. Og det er her Google 

virkelig har greid å overgå sine konkur-

renter. Enkelte analytikere, slik som 

Jordan Rohan ved RBC Capital Markets, 

tror at selskapet har blitt så dominerende 

at de kveler dem som er dristige nok til 

å utfordre giganten. - I noen land er det 

allerede game over for søkemotorer, med 

Google som en klar vinner. Googles pro-

duktutvikling foregår i en sånn fart at det 

er veldig vanskelig for andre selskap, slik 

som Microsoft eller Yahoo, å følge med, 

sier han til Seattle Post-Intelligencer. •

Vurderer e-bokhandel
Søkemotoren Google vurderer å sette 

opp en e-bokhandel i forbindelse med 

sitt digitale bibliotek, melder BBC. Først 

må de imidlertid vinne tilbake tilliten til 

forfattere og forleggere, som er noe tynn-

slitt etter Googles forsøk på å skanne alle 

verdens bøker inn i et digitalt bibliotek. 

På grunn at søksmål fra rettighetshaverne 

ligger dette foreløpig på is. Men Google 

mener forfatterne vil skifte mening når 

de forstår hva prosjektet innebærer: - Vi 

lar deg ikke lese bøker fra det digitale bi-

blioteket før vi har forleggernes samtykke. 

Det kommer vi til å få i det øyeblikket 

de forstår at de tjener penger på det, sa 

Google-direktør Eric Schmidt på en fag-

messe i Las Vegas i forrige måned. 

I tillegg til skepsis fra forfattere og for-

leggere, møter Google sterk konkurranse 

fra en konkurrentallianse som kaller seg 

Open Content Alliance. Denne består av 

bl.a. Microsoft og Yahoo, og planlegger å 

lansere sitt eget digitale bibliotek basert på 

ikke opphavsrettsbeskyttede skrifter. •
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Sjømannsorganisasjonene avdekker nå at 

problemet med sosial dumping i kystfarten 

er økende. Stadig fl ere skip seiler med un-

derbetalt mannskap. I mange tilfeller holder 

arbeidsgiver igjen lønn i fl ere måneder for 

utenlandske arbeidstakere. Seriøse rede-

rier som betaler sine ansatte i henhold til 

norske lønns- og ansettelsesvilkår taper i 

konkurransen om frakteoppdrag. Samtidig 

utnyttes utenlandsk arbeidskraft grovt av 

stadig fl ere useriøse aktører, hevder Norsk 

Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersfor-

bund og Det norske maskinistforbund i en 

felles pressemelding. Som mottiltak foreslår 

de en endring av Lov om allmenngjøring 

av tariff avtaler, slik at allmenngjøring blir 

mulig for alle skip uansett fl agg, som operer 

i norsk territoralfarvann. Tiltak nummer 

to vil være gjeninnføring av bestemmelsen 

i forskrift til utlendingsloven om at ansatte 

om bord i skip som frakter last og passasje-

rer mellom norske havner skal ha arbeids- 

og oppholdstillatelse.  De krever også at den 

off entlige kontrollen intensiveres. 

- Disse forholdene engasjerer meg, både 

i fagforeningshjertet og i det private hjer-

tekammeret, sier BF-leder Monica Deildok. 

Hun mener det er livsviktig å gjøre noe med 

denne typen problematikk. – Sosial dum-

ping brer om seg. Jeg ser klare paralleller til 

de polakkene og estlenderne som kommer 

hit til mitt distrikt og blir utbyttet hver 

sommer. Folk skal ha skikkelig betalt. Det 

burde være en selvfølge, sier en engasjert 

Monica Deildok. Som altså bor i Sande i 

Vestfold, et område som ikke er ukjent med 

lavtlønnede utenlandske jordbærplukkere 

om sommeren.

- Selv om dette ikke direkte berører BF 

akkurat nå, er kampen mot sosial dumping 

en sak som alle fagforeninger må engasjere 

seg i, presiserer Monica Deildok, og oppgir 

to hovedgrunner til det: - For det første for 

å hindre utbytting av folk som er vanskelig 

stilt. For det andre for ikke å undergrave 

lønnsnivået i en rekke yrker, noe som til sy-

vende og sist kan gjøre det umulig for endel 

av våre kolleger i for eksempel Det norske 

maskinistforbund å kunne få et arbeid de 

faktisk kan leve av, sier BF-lederen.

Det norske maskinistforbund har ca 

6.700 medlemmer og organiserer blant 

annet skipsmaskinister, elektrikere og 

kraftstasjonspersonell. De er, som Biblio-

tekarforbundet, medlem av hovedorgani-

sasjonen YS. Norsk Sjømannsforbund er 

med sine 12.900 medlemmer tilsluttet LO, 

mens Norsk Sjøoffi  sersforbund med sine 

8.000 medlemmer står utenfor alle ho-

vedorganisasjonene. Disse tre forbundene 

samarbeider likevel, for eksempel i kampen 

mot sosial dumping.

Sosial dumping har på kartet for fag-

bevegelsen i mange år. Da Bondevik-re-

gjeringa i fj or satte ILO-konvensjon 94 ut 

i livet, ivret en samlet fagbevegelse for at 

de skulle gå lenger. Det var ikke nok at det 

i oppdrag som staten legger ut på anbud, 

skal kreves norske lønns- og arbeidsvilkår 

også for utenlandske arbeidstakere, slik 

konvensjonen sier. Hvis det skal monne 

skikkelig at det off entlige går foran mot so-

sial dumping, må alle statlige virksomheter 

og selskaper med – og alle kommuner og 

fylker, hevdet de. 

YS kom med det mest vidtgående inn-

spillet til regjeringen: – Når regjeringen 

først gjør dette, må den ha mot til å ta 

skrittet helt ut. Det er helt naturlig at nor-

ske vilkår også gjelder for private selskaper 

som utfører off entlige tjenester, sa YS-leder 

Randi Bjørgen til Dagsavisen i fj or vår. YS 

mente at en egen anbefaling i ILO-kon-

vensjonen åpnet for at også privatiserte 

tjenester som helse, renovasjon og kollek-

tivtransport omfattes. Det vil i så fall hindre 

at utenlandske anbydere kan konkurrere ut 

norske på lønns- og arbeidsvilkår. Både LO 

og Unio støttet YS-forslaget.

Fremdeles er det kun statlige virk-

somheter som har pålegg om å følge 

ILO-konvensjon 94. Men Kommunenes 

Sentralforbund (KS) har fattet et styre-

vedtak som anbefaler kommuner og fyl-

keskommuner å følge konvensjonen. Og 

dette er fulgt opp for eksempel i Rogaland 

fylkeskommune og Larvik kommune. Men 

for privatiserte tjenester har det dessverre 

ikke skjedd noe tilsvarende. •

Selv om bibliotekarene selv merker lite til problemet med sosial dumping, 
er det mange fagorganiserte i andre bransjer som opplever dette. Bygg-
bransjen, reingjøring og sjøfart er alle områder som merker konkurransen 
fra underbetalt utenlandsk arbeidskraft. Og storstilt sosial dumping kan 
undergrave alle fagorganisertes lønnsnivå, hevder BF-leder Monica Deildok.

Sosial dumping fl orerer 

Sosial dumping dreier seg om mer enn billige jordbær. 
Kampen for at alle arbeidstakere i Norge, uansett 
hvor de kommer fra, skal få tariffl ønn, er noe hele 
fagbevegelsen må engasjere seg i.

TEKST • Erling Bergan





28  |  Bibliotekaren 2/2006

Biblioteksjef 
– st.nr 06/00062

Fra 01.04.06 er det ledig 100% fast stilling 
som biblioteksjef ved Klepp Bibliotek.

Biblioteket held til i Klepp rådhus, har fem 
årsverk, og legg vekt på å øke barn og unges 
bruk av biblioteket gjennom regelmessige 
kultur arrangement og ulike prosjekt. 
I stillinga inngår fag- og utviklingsansvar for 
biblioteket, samt personalansvar og økono-
mioppfølging.

Klepp kommune søkjer ein kreativ med-
arbeidar som har gode samarbeidsevner 
og godt humør, er serviceinnstilt, har gode 
lederegenskaper og som kan jobbe sjølv-
stendig. Han/ho må vere fagutdanna, og 
god kunnskap om og interesse for IKT er 
ein forutsetnad. 

Kvelds- og lørdagsvakter inngår i arbeidstida. 
Lønn etter avtale.

Ved spørsmål om stillinga, ta kontakt med 
kommunalsjef Kåre Strand eller personalkon-
sulent Hege Skotheim, tlf 51 42 97 50.

Søknadsfrist: 15. februar 2006.

Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår.

Søknad må sendast elektronisk (web-søk-
nad) ved å gå inn på Klepp kommune si hei-
meside: www.klepp.kommune.no. Der fi nn 
du søknadsskjema under ledige stillingar. 
Dersom du ikkje kan søkja elektronisk må 
standard søknadsskjema brukast. Dette kan 
du få ved å ta kontakt med Klepp kommune 
på tlf. 51 42 98 00. Det skal ikkje sendast 
inn vitnemål og attestar. Dette ber me deg 
ta med ved eventuelt intervju.

Klepp kommune
Etat for Lokal utvikling

Buskerud fylkeskommune
Utviklingsavdelingen

Ledig stilling som fylkes-
biblioteksjef ved Buskerud 
fylkesbibliotek

Fullstendig utlysingstekst: www.bfk.no 
– ledige stillinger i sentraladministrasjonen.

Søknadsfrist: 01.03.06

Biblioteksjef 
Spennende biblioteksjefstilling - 100 % - er ledig 
med tiltredelse etter avtale. 

Spørsmål rettes til virksomhetsleder Thor Iversen 
tlf. 62 46 46 05. 

Søknadsfrist 25.02.06

Fullstendig utlysning for stillingen på: 

www.stor-elvdal.kommune.no 

Søknad vedlagt CV og opplysning om referanser 
sendes:

Stor-Elvdal kommune
2480 Koppang.

Stor-Elvdal kommune
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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! 

HJELP JORDSKJELVOFRENE I SØR-ASIA

Benytt konto 10
(nett-/telegiro: 8200.06.08331)

Ring 820 44 001
(175,-)

Vinteren nærmer seg, over tre millioner har mistet alt de hadde. Halvparten av disse
er barn. Røde Kors hjelper mange av ofrene med mat, vann, medisinsk hjelp og
varme. Men vi trenger din hjelp for å kunne hjelpe enda flere  - før det er for sent.

www.redcross.no
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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!

– 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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Åh, at komme på biblioteket i Slagelse og bé om 

en bog fra New York: “Alone, Alone - Lives of 

some Ouatsider Women”, om kvinder, der spil-

lede eller nægtede at spille den hånd, de fi k.

Fra Suzanne Brøggers ”Ode til de danske folkebiblioteker”, 
framført 25. november 2005 under 100-års-markeringen av 
Danmarks Biblioteksforening.

Følgende sto å lese i avisa Nationens leder 17. august 

i fj or: ”Bibliotekenes sosiale funksjoner er på vei til å 

overskygge deres oppgaver som kunnskapsveiledere 

og kulturformidlere for alle samfunnslag og grup-

per. Moderne tider, med digitale kunnskapsbaser 

og elektronisk nyhetsformidling, har ikke svekket 

bibliotekenes betydning. Behovet for kulturinnsikt, 

veiledning, katalogisering, kvalitetssikring og inn-

samling av informasjon, er heller blitt større enn 

mindre. Hvis bibliotekene blir et minimumstilbud 

for dem som ikke har råd til å kjøpe bøkene sine 

selv, kan disse stolte institusjonene som først ble 

etablert her i landet på slutten av 1700-tallet, like 

godt overføres til sosialbudsjettet. Og kanskje ville 

de få bedre økonomiske kår der.”

Dette ble skrevet midt under IFLA-konferansen 

i Oslo, da en del riksmedia faktisk hadde et øyeblikks 

fokus på bibliotek. Og Nationens fokus er slett ikke 

dårlig. For dersom bibliotekene begrenser sin eksis-

tensberettigelse til å være en utjevnende faktor, så 

kan vi bli helt avhengige av at opinionen synes det er 

så mye urettferdig fordeling av litteratur, informa-

sjon, kulturopplevelser, osv., at det rettferdiggjør 

en bransje som koster de off entlige budsjettene 

milliardbeløp årlig. Vi kan, som  Nationen påpeker, 

bli sett på som et sosialpolitisk prosjekt. 

Det vil alltid være behov for å løfte noen grupper 

opp på grunn av manglende tilgang på kunnskap 

og kultur. Jeg har tidligere skrevet om at vi aldri 

kommer i mål med å likestille befolkningen når 

det gjelder informasjonstilgang. Mens distriktene 

kles med bredbånd, har det oppstått noe nytt som 

er skjevt fordelt: Evnen til å orientere seg i blogger 

og wikier, kunnskap om kildekritikk i nye medier, 

tilgang til ”det skjulte internet” og avgiftsbelagte 

databaser, osv. 

Alt dette er vel og bra. Men dersom bibliotekene s 

politiske prosjekt begrenses til å gi tilgang for dem 

som ikke har råd til å skaff e seg slik tilgang privat 

gjennom det åpne markedet, er vi faglig 

sett på vei mot stupet. For bibliotekene kan 

tilby noe mer enn gratis tilgang på noe som 

også kan kjøpes på det åpne marked. Det 

ligger en merverdi i det at off entlige kroner 

kanaliseres gjennom bibliotek. Bibliotek-

rommet er i seg selv en slik merverdi, for 

ingen aktører på det private marked kan 

tilby lese/skrive/taste-arbeidsplasser med 

nærhet til et så bredt litterturtilfang som 

mange bibliotek kan. Markedet kan selge 

bøker og gi nettilgang, men de kan ikke 

selge den brede ”bibliotekopplevelsen”. 

Det er viktig at den kommende bibliotek-

utredninga tar dette poenget. Derfor er det 

betenkelig når NBF-leder Frode Bakken 

under den bibliotekpolitiske konferansen 

i Bergen forrige måned utdypet hvorfor 

han mener bibliotek er et politisk prosjekt: 

”Alt det som bibliotekene gjør, kan gjøres 

av andre. Alt materialet kan distribueres 

av markedet. Men: Vi trenger biblioteket 

for at alle skal ha tilgang.” 

Skal vi unngå å bli overført til sosial-

budsjettet om en del år, må vår begrun-

nelse for  biblioteket som politisk prosjekt 

være vesentlig mer faglig enn dette. 

Erling Bergan

Redaktør

På vei mot sosialbudsjettet?


