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Lederen har ordet
Det mobiliseres i BF. Argumenter ﬁnslipes,
krav spisses og formuleres, planer utformes
og strategier diskuteres. Det er tid for lokale
forhandlinger. Vi som arbeider i forbundets sekretariat merker det tydelig på de
daglige henvendelsene fra medlemmer og
tillitsvalgte.
Spørsmål om lønnsnivå, om stillingskoder, om gode argumenter og fornuftige
strategier. For oss som jobber i BF er det
er høsttegn, like sikkert som rognebær og
regn. Det genererer mye arbeid, men det har
sin helt egne sjarm, for aldri er forbundet så
pulserende og levende som akkurat i disse
dager. Og nettopp derfor, nettopp nå er
det at en kan føle at denne organisasjonen
faktisk virkelig vokser. Ikke bare se det som
tallene på medlemsstatistikken, men faktisk
føle det: Merke det på antallet henvendelser,
på antallet forhandlingssteder, på omfanget
av kommunikasjon, spørsmål og telefoner.
Men jeg synes også at jeg kan merke en
annen type vekst, en vekst i erfaring og
kapasitet i forberedelsene til de lokale forhandlingene.
Bibliotekarforbundet har så lenge jeg
har vært medlem (siden 1994) hatt dyktige
lokale tillitsvalgte og god uttelling i lokale
forhandlinger som et av sine varemerker.
Og denne egenskapen er – mener jeg – i
ferd med ikke bare å manifestere seg ytterligere, den er i ferd med å forsterke seg.
Kanskje skyldes det at erfaringsoverføring
fra tillitsvalgt til tillitsvalgt fungerer,
kanskje skyldes det vedvarende fokus på
lønns- og tariﬀspørsmål i hele forbundet,
kanskje skyldes det omlegging av systemer
for lønnsdannelse med økende antall lokale
forhandlingsrunder som resultat(for KSsektorens vedkommende); altså rett og slett

erfaring, kanskje skyldes det at fylkeslagene
har tatt økt ansvar for forhandlingene, og
at forhandlingskompetansen dermed har
kommet nærmere den enkelte tillitsvalgte.
Kanskje en kombinasjon av disse og andre
faktorer.
Uansett: Vi merker det på henvendelsene til sekretariatet: Spørsmålene blir mer
avanserte, det tariﬀ tekniske kunnskapsnivået jevnt over høyere og forhandlingskompetansen større. Forbundet vokser også på
denne måten, noe som er godt og dessuten
helt nødvendig. For med økende medlemstall følger økende forpliktelser og med
økende forpliktelser følger økende arbeidspress, og for en organisasjon som BF hvor så
mye av jobben gjøres lokalt, er det av enorm
betydning at det lokale tillitsvalgtsapparatets kapasitet og kompetanse ut vikler
seg i takt med medlemsveksten. Det må
være harmoni mellom to typer vekst: den
kvalitative og den kvantitative. Det er en
organisatorisk utvikling som jeg foreløpig
synes vi har et rimelig godt grep om, takket
være våre fantastiske tillitsvalgte.
Allikevel kan ikke forbundets ledelse
hvile i troen på at dette løser seg selv, men
må være på oﬀensiven i forhold til kompetansebygging i form av stadige kurstilbud til
medlemmer og tillitsvalgte. I 2006 har BF
hittil avholdt til sammen 5 kurs, og selv om
det er relativt ressurskrevende å arrangere
så mange kurs tror jeg dette er et årlig nivå
vi bør ligge på.
BF huser nå over 1550 medlemmer.
Tilstrømningen er jevnt stigende. Mange
er det som skal ha æren for dette. Både forbundsstyre og sekretariat bør få et klapp på
skulderen for å legge til rette og planlegge
verveaktiviteter som for eksempel den

overfor studentene ved Høgskolen i Oslo
som ga svært god uttelling for en knapp
måned siden. Allikevel er det ingen tvil om
at hoveddelen av æren for et jevnt voksende
BF ligger hos de lokale tillitsvalgte.
For det spiller ingen rolle om profileringsmateriellet er aldri så lekkert,
medlemsfordelene f lotte og attraktive,
forbundslederen gnistrende velformulert
og organisasjonen velsmurt, hvis forbundet ikke virker. Hvis jobben lokalt ikke
blir gjort, hvis organisasjonen ikke virker
på arbeidsplassene, der hvor folk er, hvis
forbundet ikke virker i lokale forhandlinger,
der hvor den enkeltes lønn skal forhandles.
Men det gjør BF, og derfor vokser vi, derfor
klarer vi å holde på medlemmer og derfor
klarer vi å rekruttere nye. Takket være
lokale tillitsvalgte i bibliotekene og i virksomhetene, som i kraft av sitt engasjement,
sin erfaring og sin kunnskap gjør BF til en
fagforening som virker.
Lykke til ved forhandlingsbordet i
høst!

Monica Deildok
Forbundsleder
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Medlemsrekord i BF
Siden Bibliotekarforbundet
ble etablert for 13 år siden,
har vi tredoblet medlemstallet. Forbundet startet opp i
1993 med 500 medlemmer.
I år 2000 passerte vi 1000
medlemmer. Og i forrige
måned kunne Bibliotekarforbundet notere at medlemstallet hadde passert 1500.
Dette er et rekordhøyt tall.
Det er spesielt blant bibliotekarer i statlig
sektor, i privat sektor og blant studentmedlemmene at veksten har vært størst. I løpet
av siste to-årsperiode har BF hatt en 15
prosents økning av statlige medlemmer og
rundt 10 prosent økning i antall medlemmer på privat sektor. Antall studentmedlemmer er nær doblet. På kommunal sektor
har økningen vært på nærmere 5 prosent
Antall ikke-yrkesaktive er nå på vei ned
igjen etter et toppunkt i fjor høst, men vi
ligger likevel 35 prosent høyere enn for to år
siden. For seks år siden hadde forbundet 29
medlemmer i denne kategorien. I oktober
i fjor hadde vi 90 medlemmer som ikke var
yrkesaktive, mens tallet nå er sunket til 85.
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Medlemstallet i BF har steget forbausende jevnt. Knekken mellom 1994 og 1995 skyldes at forbundet ikke fikk tilstrekkelig flertall til opptak i den daværende hovedorganisasjonen AF.

Vi må regne med at det er en del som er
ute av arbeidslivet på grunn av helt vanlige
endringer i livet, som jobbskifte, ﬂytting,
andre studier, og lignende. Men etter alt
å dømme forteller et høyere antall ikkeyrkesaktive medlemmer også om et hardere
arbeidsmarked for bibliotekarer.
Kjønnsfordelinga er selvfølgelig svært
skeiv i vår yrkesgruppe. Men det kan se ut
til at det er en svak bedring å spore. I 2000
var 9 prosent av BF-medlemmene menn.
I år er det over 14 prosent. Og tendensen
ved bibliotekarutdanninga i Oslo forsterker
bildet. I år var 30 prosent av de nye bibliotekarstudentene menn, i fjor var det hele 38
prosent. Og årene før det lå det stort sett

mellom 25 og 30 prosent.
Geograﬁsk har veksten i BF vært størst
i Østfold de siste to årene, med 35 prosents
økning. Her er det spesielt ansatte i statlig
sektor som har strømmet til BF. Troms BF
har opplevd like stor økning, og her er det
studentmedlemmene ved Universitetet i
Tromsø som bidrar mye. Oslo/Akershus
BF har også opplevd betydelig vekst de
siste to årene, med 30 prosents økning. Her
spiller selvsagt den gode rekrutteringen
blant studentmedlemmene i Oslo inn. Også
Trøndelag BF har hatt påfallende vekst de
siste årene, med 25 prosent økning i medlemstallet. •

Viktig for statlige bibliotekarer i st.kode 1410
BFs forbundsleder Monica Deildok sendte
forrige måned ut brev til de tillitsvalgte i det
statlige tariﬀområdet. Brevet inneholdt viktig informasjon etter justeringsforhandlingene i staten, for de som er i lønnsramme 08.
Det gjelder stillingskode 1410 Bibliotekar.
Forbundslederen ber disse merke seg følgende: Også når man er direkteplassert,
i det spennet som er angitt i bunnen av
ramma, får man lønnsopprykk som følge
av justeringsforhandlingene.
Det vil si at innplasseringsalternativene
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9-21 er hevet fra lønnstrinn 38-50 til lønnstrinn 40-52. Og alle som er plassert et sted
i dette spennet har gått opp 2 lønnstrinn.
Eksempel: Er man plassert i lønnsramme
8.11 (altså innplasseringsalternativ 11),
skal man nå ha lønnstrinn 42, mot tidligere
lønnstrinn 40.
- Det er viktig at medlemmer og tillitsvalgte er oppmerksom på dette, slik at
denne lønnsøkningen ikke blir glemt, sier
Monica Deildok, og legger til: - Noen arbeidsgivere er kanskje ikke klar over dette,

og vil derfor protestere. Dersom dette skulle
skje må den lokale arbeidsgiver ta kontakt
med departementet som allerede har bekreftet overfor YS-Stat og BF at dette er
korrekt forståelse av resultatet.
Forbundslederen ber tillitsvalgte og
medlemmer som har behov for bistand
om dette, å ta kontakt med Bibliotekarforbundets sekretariat.
Resultatene i justeringsoppgjøret er
gjeldende fra 1. juli 2006. •

Kurstid i BF
Det er tid for kurs i BF. I løpet av noen uker
er det avholdt tre kurs for medlemmer og
tillitsvalgte: Forhandlingskurs I, Forhandlingskurs II og Kurs for BFs medlemmer
og tillitsvalgte i staten. Da Bibliotekaren
gikk i trykken, var kun Forhandlingskurs
II ferdig.
- Vi hadde veldig aktive og positive
deltakere, forteller kursansvarlig Hanne
Brunborg. Hun er nestleder i forbundet,
og loset 22 kursdeltakere gjennom ﬂere
temaer. – Kanskje det ble litt for mye til å
være et to-dagers kurs, vi savnet kanskje
tid til fordypning på
enkelte temaer, sier
Brunborg. Hun lover
at erfaringene med
dette kurset, som
ble arrangert første
gang nå i sommer,
vil bli evaluert av BF
sentralt.
- Kanskje det kan
være aktuelt å dele
dette i to kurs. Arbeidet med lokale
forhandlinger etter
tariﬀ avtalen er nok
til ett kurs. Andre
forhandlinger som

Lønnsforskjellene øker

tillitsvalgte kan få befatning med, i forhold til lover og avtaler utenom den lokale
lønnsdannelsen, kan kanskje fylle et kurs
i seg selv. Men dette må vi se nærmere på,
sier nestlederen ettertenksomt.
Kurset inneholdt både forelesninger av
Hanne Brunborg , Thor Bjarne Stadshaug
og Olav Helge, gruppearbeid og framlegging av praktiske eksempler, foruten sosialt
samvær om kvelden. Hele 22 deltakere på et
slikt kurs for ”viderekomne” første gang det
arrangeres, forteller at BF har kommet langt
i å utvikle et korps av tillitsvalgte. •

Tall fra Teknisk beregningsutvalg
(TBU) viser at trenden med økte
lønnsforskjeller i landet fortsetter. De
rike blir rikere. De ti prosentene med
høyest lønnsinntekt blant heltidsansatte mottok i fjor 19 prosent av all
lønn. Og blant dem igjen: Den aller
høyest lønnede prosenten mottok 3,2
prosent av lønningene. Dette utgjorde
14.300 personer. I den andre enden ﬁnner vi de ti prosentene med lavest inntekt, og de mottok bare seks prosent
av inntektene. Denne laveste lønnsgruppa har hatt en inntektsvekst på
36,2 prosent de siste åtte årene, mens
de ti prosentene med høyest inntekt
har hatt en vekst på 52,2 prosent.
Lyspunktet er kjønnsfordelinga.
Kvinner økte årslønna med 47,6 prosent i løpet av de siste 8 åra, mens
mennene økte med 45,4 prosent. Men
på den annen side: Det var de høyest
lønnede kvinnene som hadde den sterkeste veksten, med 57 prosent økning
på åtte år.

ESA til sak mot Norge

Avtaler og lover på trykk
Bibliotekarforbundet har produsert og disikke er ferdig forhandlet (justeringsfortribuert noen nyttige hefter i sommer.
handlingene gjenstår).
Etter at justeringsforhandlingene i
I tillegg har BF trykket opp Arbeidsmiljøstaten ble ferdige, har YS-Stat – der BF er
loven slik den er ajourført med de siste endaktivt med- trykket opp Hovedtariﬀavtalen
ringene gjort med virkning fra 1. juli 2006.
i staten for perioden 2006-2008. Den er
Denne vil bli brukt i kurs-sammenheng og
også sendt ut til våre medlemmer på denne
av tillitsvalgte etter behov.
sektoren.
Ved henvendelse til BFs sekretariat kan
På kommunal sektor har Bibliotekarman bestille disse heftene, dersom man
forbundet selv trykket opp den endelige
ikke har fått dem tilsendt. •
Hovedtariffav talen
for KS-sektoren 20062008 og HovedavtaHOVEDTARIFF Arb
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senest ved med endringer
,
lov 16.06.
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2006.

EFTAs overvåkingsorgan ESA går til
sak mot støtteordningen for norskspråklige utgivelser. ESA mener den
diskriminerer forfattere fra andre land,
melder Nationen.
Bibliotekvederlagsordningen gir
hvert år 70 millioner kroner til fremme
av norsk- og samiskspråklige utgivelser, og dette mener overvåkningsorganet er ulovlig. Ifølge ESAs brev til
norske myndigheter, diskriminerer
ordningen forfattere i andre land. Midlene som deles ut gjennom ordningen
forhandles fram mellom Kultur- og
kirkedepartementet og en rekke forskjellige forfatter-, presse-, samiske
og andre organisasjoner, og deles ut
blant annet som stipender. Pengene er
i prinsippet vederlag til rettighetshaverne for at oﬀentlige bibliotek gratis
låner ut deres verk.
Norske myndigheter har nå tida
fram til 1. oktober på å svare på ESAs
åpningsbrev. Greier ikke Norge da å
overbevise ESA om at de tar feil, reiser
overvåkingsorganet sak mot vederlagsordningen.

Spaltepause
Den oppmerksomme leser vil oppdage at
denne utgaven av Bibliotekaren mangler
spaltene ”Den som leter..:” og ”Ledelse”.
De er tilbake neste måned.
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Stor variasjon blant
nye bibliotekarstudenter
144 nye bibliotekarstudenter møtte fram til studiestart ved Høgskolen
i Oslo. 30 prosent av disse er menn, en nedgang fra fjorårets rekordhøye 38 prosent. Drøyt halvparten av de nye studentene er 25 år eller
yngre. Vi besøkte Bislet den første uka de var der, og fikk inntrykk av
en svært variert gjeng.

TEKST & FOTO • Erling Bergan
De velter inn i auditoriet. En stund seinere
velter de ut igjen. Et nytt kull med bibliotekarstudenter blir informert til langt opp over
øra den første uka i sitt nye studium. Om
alt fra timeplaner og eksamensordninger,
til aktuelle problemstillinger i fagfeltet
og muligheter for jobb ved endt studium.
Ispedd noen regulære forelesninger, for å
gi noen første smakebiter.
Denne nye gjengen med
kommende kollegaer virker
hyggelige, de er nysjerrige og de
har gjort seg noen reﬂeksjoner
om hvorfor de er der. Et annet
inntrykk er stor variasjon på
bakgrunn og interesser. Det
lover slett ikke verst for yrkets
framtid.

Karina Bording
har ingen vanlig bakgrunn
til bibliotekarstudent å være.
Hun har utdanning som elektroingeniør fra før.
- Jeg trivdes ikke så godt
med det, og var veldig usikker
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på hva jeg ville gjøre. Så prøvde jeg meg på
bibliotek. Hadde egentlig tenkt å begynne
på fjernstudiet, og det var egentlig derfor jeg
ﬁkk praksis på Trondheim folkebibliotek.
Det ble etter hvert tre og et halvt år på
folke- og fylkesbibliotek. Men det viste seg
vanskelig å kombinere jobb og fjernstudier,
så jeg begynte på førsteåret av det ordinære
studiet her isteden.
- Hvordan har de ﬁre første dagene vært?
- Litt kaotisk. Men informativt og ﬁnt.
Studiet virker veldig interessant, akkurat

som jeg forventet.
- Hvilke fag gleder du deg mest til?
- Jeg tok litteraturvitenskap ved siden av
jobben i fjor, og det var spennende.Jeg er interessert i barnelitteratur og gleder meg veldig
til det. I Trondheim jobbet jeg en del sammen
med de på barne- og ungdomsavdelinga. De
ga mange tips. Det kommer mye spennende
litteratur for barn- og ungdom. Jeg vil gjerne
se hvordan feltet utvikler seg, hvem som
skriver og hvorfor de skriver.
- Kunne du tenke deg jobb på barneavdeling når du er ferdig med
studiet?
- Ja, i utgangspunktet har
jeg lyst til det.. Men jeg ser
ikke for meg at jeg kommer
til å jobbe med det samme
hele tida.
- Hvilket inntrykk har du
av dine medstudenter?
- Det har slått meg at de
er en veldig forskjelligartet
gruppe. Stor variasjon både i
alder og typer. Men alle virker
veldig hyggelige.
- Hvordan tror du jobbmulighetene blir for deg etter
fullført studium?

- De tror jeg blir gode. Det er mange
bibliotekarer som blir utdannet nå, og
biblioteket vil utvikle seg. Før man har
fått erfaring, er det nok lettere å få jobb på
små steder.
- Vil du få bruk for elektroingeniørutdanninga di i noen biblioteksammenheng?
- Jeg kan nok få det hvis jeg vil. Den er jo
relevant for IT-sida ved bibliotekdrift. Men
om jeg er interessert i å bruke IT-erfaringa
mi eller ikke, vet jeg ikke ennå.

Gunnar Olai Dahle Sivertsen
ville ﬁ nne seg et profesjonsretta studium som han kunne trives med. – Så da
falt valget i grunnen ganske naturlig på
bibliotekarstudiet. Jeg er glad i bøker, og jeg
er glad i folk. Det er en jobb jeg både kunne
få til og trives med, sier Gunnar Olai, som
aldri har jobbet i bibliotek.
- Men jeg har tidligere studert litteraturvitenskap og engelsk litteratur i Trondheim.
Så jeg har en viss bakgrunn. Og jeg har
alltid vært glad i å lese, med en svakhet for
fantasylitteratur.

Men han skiller gjerne klinten fra hveten: - Fantasylitteratur er en sjanger plaget
med klisjéer. Etter å ha råka borti noen av
de verste, har jeg blitt ganske kresen på hva
jeg gidder å bruke tid på.
Gunnar Olai er ellers altetende når det
gjelder litteratur, og avslører at Frendeløs
og Peer Gynt ble lest på toget ned til Oslo.
Sistnevnte kan kanskje regnes som tidlig
fantasylitteratur?
- Hva synes du om studiet etter de første
ﬁre dagene?
- Det er litt overveldende. Jeg er ny her,
jeg er ny i Oslo. Det er mye å ta inn. Jeg
visste egentlig ikke så mye om hva studiet
innebar da jeg søkte meg hit. Så det er mye
jeg ikke hadde forventet. Nå ser jeg at det er
et omfattende studium. Men det er jo dette
jeg er innstilt på å gjøre.
- Frister IT-delen av studiet?

- Ikke noe mer enn
de andre delene. Men
det er spennende. Faget
Litteratur og bruker
virker interessant. Jeg
og noen kompiser har
i årevis anbefalt bøker
mellom oss. Vi har
prøvd å finne ut hva
andre liker, hva som
passer for andre å lese
og hva man kan anbefale til andre.
- Hva slags inntrykk
har du av lærerne?
- De virker trivelige, og de ser ut til å ha føttene litt mer
planta på jorda enn lærerne på litteraturvitenskap. Det er positivt. Det ble gjerne litt
fjernt på litteraturvitenskapen. Man rotet
seg litt bort i den akademiske verden og
mistet litt kontakt med virkeligheten. Her
er det et klart profesjonsstudium, vi skal
jobbe fram mot å lære et yrke her. Det blir
nok annerledes.
- Hva slags inntrykk har du av medstudentene?
- At det er mye
forskjellig slags
folk. Det ser stort
sett ut til å være
trivelige og oppegående folk. Jeg
gleder meg til å
bli kjent med ﬂere
av dem.
- Hv a s l a g s
jobb k u n ne du
tenke deg når du
er ferdig?
- Egentlig har
alt jeg har hørt om
til nå virket interessant. Jeg kunne
godt ha jobbet på
et folkebibliotek, gjerne på en barneavdeling. Eller i et internettﬁrma. Jeg har
inntrykk av at det er mye spennende man
kan bli som ferdig utdannet bibliotekar.

Silje Færøy
begynner på bibliotekstudiets andre år
denne høsten. Hun tok førsteåret i 1997,
men gjorde noe annet etter det:
- Jeg tok treårig informatikkutdanning
ved Høgskolen i Molde. Men jeg var ferdig
på et litt uheldig tidspunkt for IT-bransjen.
Markedet var på vei nedover med stor fart.
Jeg ﬁ kk ingen relevant jobb innen IT på
det tidspunktet. Men så ﬁ kk jeg jobb på
et bibliotek på en videregående skole, der
jeg også hadde en del IT-oppgaver. Og så
har jeg senere jobbet som sekretær i Norsk
Bibliotekforening. Jeg var altså på vei tilbake

til bransjen.
- Hvorfor begynte du på bibliotekstudiet?
- Det så interessant ut. Det ble sagt at det
var en yrkesgruppe der det kom stadig nye
ting inn. Ny teknologi blir mer sentralt.
- Regner du med at arbeidsmarkedet er
bedre for bibliotekarer nå enn det var for
IT-folk for noen år siden?
- Det er ikke godt å si. Jeg vil tro at
utdanninga kan brukes i en del andre sammenhenger. Og bibliotekarutdanninga går
ikke så fort ut på dato som IT-utdanninga
gjør. Der skjer det store endringer raskt.
Satser du på feil hest der, er du fortapt.
- Hvilke fag gleder du deg mest til å ta
fatt på her?
- Ikke godt å si. Kanskje det som er
mest retta mot informasjonsbiten. Når
jeg er ferdig, kan jeg godt tenke meg en
bibliotekjobb der jeg får brukt en god del
av IT-kompetansen min.
Vi prøver å fritte ut Silje om ikke informatikk er et kulere fag enn bibliotekfag,
men hun er ikke enig:
- Det er nok av nerder i IT-miljøet, sier
hun.
Silje har fått med seg en del av debattene
i bibliotekbransjen de siste årene, og er langt
fra blank når vi spør hvor utfordringene står
nå: - Budsjettmidler til folkebibliotekene er
viktig. Folkebibliotekene står i en litt annen
stilling enn fagbibliotekene, når det gjelder
ressurser. De skal kjempe med så mange
andre poster i kommunebudsjettene. Det
blir nok en tøﬀ sak.
- Hvilke utfordringer har bibliotekene
på IT-området?
- Det å hele tiden være oppdatert. Det
skjer hele tiden noe nytt, og bibliotekene
skal ha det siste nye av maskinvare og programvare. Det koster penger. Det er en stor
utfordring å unngå å bli akterutseilt. •
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Debatt

I spalten ”Ledelse” i forrige nummer av Bibliotekaren, hevdet Else Norheim at
bibliotekarutdanningen hadde mangler på det pedagogiske feltet. Her kommer
de ansvarlige for bibliotekarutdanningen ved Høgskolen i Oslo til orde.

Kommunikasjon og formidling
Rituell selvplaging?
Else Norheim har rett i at bibliotekarer
ikke bare må ha solid bibliotekteknisk kompetanse, de må også evne å kommunisere
med sine brukere, - ja de må til og med være
forberedt på å undervise. (Bibliotekaren
06:8). Norheim er imidlertid skuﬀet over
at utdanningen ikke forbereder studentene bedre på yrkeslivet: ”Man har så vidt
jeg vet ingen pedagogisk skolering eller
kurs i presentasjonsteknikk som kan gjøre
studentene sikrere og bedre forberedt på å
møte denne delen av yrket.”
Det er viktig med kritikk, og vi kan love
at den blir tatt alvorlig, slik at vi kan utvikle
fag og studieplaner slik at de blir mer relevante for et yrkesfelt i rask endring. Likevel
må det være lov å si at det er trist at bibliotekarer er så raske til å markedsføre sin
egen inkompetanse og at så mange gjerne
avlegger vitnesbyrd om alt det man ”ikke
har lært på skolen”. Norheim skal ha ros
for at hun er konstruktiv, hun ønsker ikke

å bidra til den rituelle selvplagingen som
enkelte bibliotekarer så lett ender i. I dette
tilfelle kunne vi nok ønsket at Norheim
hadde sjekket sine kilder litt bedre, men
det er aldri så galt at det ikke er godt for
noe. Nå ofrer ”Bibliotekaren” spalteplass
på dialog og informasjonsutveksling om et
viktig tema.

Vi har en felles utfordring!
Norheim konstaterer at ”vesenet” fortsatt sliter med myten om bibliotekarer som
”innesluttede og sky vesener gjemt mellom
reolene.” Ved Høgskolen i Oslo har vi god
rekruttering til bibliotekstudiet. Vi har
mange aktive og utadvendte studenter, men
det er et faktum at ennå er det mange som
velger det de tror er et beskyttet og stille
yrkesliv. At vi skal kunne forandre grunnleggende personlighetstrekk hos de av våre
studenter som ikke ønsker å utøve yrket i
”forreste linje”, er å vente for mye.
Vi ønsker å fortelle våre studenter hvor

spennende, krevende og utadvendt yrket
er. Dette betyr at vi i vår utdanning satser
ekstra nettopp på å bevisstgjøre dem på at
det ikke er nok å ha gode bibliotektekniske
ferdigheter og bibliotekfaglig kunnskap.
De må også kunne formidle kunnskapen.
I denne bevisstgjøringsprosessen trenger
vi hjelp fra bibliotek og bibliotekarer som
tydelig kan vise hvor krevende en moderne
bibliotekarrolle er.
Norheim husker ikke noe om hvordan
dette ble gjort på 70-tallet da hun selv
studerte, men vi kan forsikre at formidlingsaspektet ble ivaretatt allerede da. Faget
pedagogikk har lenge vært en del av studiet
og siden 70-tallet har studentene også hatt
presentasjoner både for medstudenter og
for andre. Vi har nå foretatt større omlegninger i faget Bibliotek og læring og laget et
nytt fordypningsfag som heter Biblioteket
som læringsarena: Skolebibliotek. Ellen
Hjortsæter, som har ansvar for disse fagene,
gir en egen beskrivelse nedenfor.
Noen studenter hadde nok helst sett at
vi hadde alternative opplegg slik at de slapp
å stå foran en forsamling. Med innføringen
av kvalitetsreformen i høyere utdanning
har kravet om studentdeltakelse i undervisningen imidlertid blitt forsterket, og på
bibliotekutdanningen inngår nå presentasjon og formidlingsoppgaver i de ﬂeste fag.
Forventningene fra profesjonsfeltet om
at bibliotekarer skal undervise/formidle
kommer nok ikke overraskende på våre
studenter, slik Norheim er redd for.
Her skal vi bare nevne noen eksempler:

Studieleder Liv Gjestrum presenterer årets nye
bibliotekarstudenter for høgskolens gjestfrihet ved
studiestart. I dette innlegget imøtegår hun, sammen
med Frisvold og Hjortsæter, at studiet har mangler
innen det pedagogiske feltet, slik Else Norheim skrev
om i forrige nummer. (Foto: Erling Bergan)
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• Tidlig i studiet jobber studentene i grupper og presenterer trykte
og digitale referansekilder i plenum
• I andre studieår kan studentene velge å utvikle og gjennomføre
undervisningsopplegg for studenter ved andre studier eller elever
i ungdomsskolen som får innføring i søking, bruk av verdensveven
og kvalitetsvurdering av kilder
• I faget Litteratur og bruker inngår temaer som kommunikasjon
og retorikk. Dette anvender studentene som grunnlag for sine
presentasjoner av formidlingsopplegg i bibliotek.
• Hele 3. årets litteraturstudium er viet litteraturformidling med
øvelser, foredrag, kåseri, bokprat, utstillingsteknikk m.m. Studentene må så ut i skoleklasser, barnehager, eldresentre og bibliotek og
formidle til et bredt publikum
• På masterstudiet er litteraturformidling et eget emne. Her gis det
innføring i et bredt spekter av formidlingsformer
Studieleder Liv Gjestrum
og dekan Øivind Frisvold
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag
Høgskolen i Oslo

To viktige fag: Skolebibliotek og Bibliotek og læring
To av våre fag har særlig fokus på områder Norheim omtaler.
Faget Bibliotek og læring, som er obligatorisk for alle 2. års studenter, har som målsetting at studentene skal tilegne seg kunnskap om og utvikle forståelse for bibliotekets og bibliotekarens
rolle i forbindelse med undervisning og læring. I faget inngår
undervisning i grunnleggende læringsteori og generell didaktikk,
veiledningsstrategier og presentasjonsteknikker. Dette som en
basis for behandling av temaer som informasjonskompetanse og
informasjonssøkeatferd, elevers og studenters bruk av bibliotek,
relasjonen mellom informasjonssøking og læring, og biblioteket
som læringsarena.
Ett av de ﬁre valgfagene som våre 3. års studenter kan velge å
fordype seg i, heter Biblioteket som læringsarena, med særlig fokus
på Skolebibliotek. Det inneholder en rekke temaer vi mener er
vesentlige å ha kunnskap om for at skolebibliotekaren skal kunne
bidra til elevens læring. Skolebiblioteket er en arena der pedagogiske og bibliotekfaglige profesjonsinteresser møtes, og vi ønsker
at undervisningen skal gjøre studentene i stand til å kommunisere
og samarbeide med lærerne om bruken av biblioteket i skolens
pedagogiske virksomhet. Derfor spenner temaene fra Kunnskapsløftet, læreplaner og den norske multikulturelle skolen, via læringssentermodellen og informasjonskompetanse, til stimulering av
leselyst og leseferdighet. Studentene må også gjennomføre en egen
formidlingsoppgave, med påfølgende vurdering og tilbakemelding
fra medstudenter og lærere.
Norheim skriver at de ved Høgskolebiblioteket i Østfold har
måttet sørge for en viss etterutdanning i presentasjonsteknikk og
høgskolepedagogikk, underforstått: Dette lærte man ikke nok om
i bibliotekstudiene. Pedagoger skiller gjerne mellom tre typer læringsmål: ferdigheter, kunnskaper og holdninger. På de områdene
vi diskuterer her, er det viktig for oss å utstyre våre kandidater
med noen grunnleggende ferdigheter, slik eksemplene fra vårt
undervisningsopplegg viser. Men først og fremst vil vi at kommende bibliotekarer skal ha kunnskaper om hvilken betydning
biblioteket har i undervisnings- og formidlingssammenheng og
som arena for læring. Slik kunnskap bidrar forhåpentligvis til den
holdningen til undervisning/formidling som Norheim så riktig
påpeker viktigheten av.
Førstelektor Ellen Hjortsæter
Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag
Høgskolen i Oslo

Å ringe Xtra personell er den raskeste og
enkleste måten å få tak i dyktige medarbeidere på. Vi er tilgjengelig 24 timer i
døgnet, og du er garantert tilbakemelding på
forespørsel innen én time. Xtra personell har
en stor kandidatdatabase, og gode forberedelser sikrer rask levering. Prøv oss neste
gang du trenger dyktige folk! www.xtra.no

Xtra personell 02360
Oslo • Bergen • Trondheim • Stavanger
Porsgrunn • Drammen • Kristiansand • Lillehammer
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Våkn opp all Norges bibliotekansatte

2008 er utropt til
kulturelt mangfoldår i Norge!
Norge trenger et ”Mangfoldsår” for å bli et velfungerende flerkulturelt
samfunn, men det skal ikke koste penger. Dette fremgår av Kultur- og
kirkedepartementets St.meld. nr. 17 (2005-2006) med tittelen ”2008
som markeringsår for kulturelt mangfold”.

TEKST • Kirsten Leth Nielsen
Bibliotekar
Oslo
Mange kloke utsagn
Meldingen innledes med sitater fra
UNESCOs konvensjon av 20. oktober 2005
om å verne og fremme et mangfold av
kulturuttrykk. Kulturelt mangfold som får
utfolde seg i rette omgivelser er en grunnleggende kilde til bærekraftig utvikling for
samfunn, folk og nasjoner, samt en absolutt

forutsetning for fred og sikkerhet på lokalt,
nasjonalt og internasjonalt plan.
Meldingen siterer også fra UNESCO sin
universelle erklæring om kulturelt mangfold fra 2001, forløperen for konvensjonen
av 2005. Her understrekes det at ”Som kilde
til utveksling, fornyelse og kreativitet er
det kulturelle mangfold like nødvendig for
menneskeheten som det biologiske mangfold er for naturen.”

Fra ord til handling
Ratiﬁseringen av UNESCO-konvensjo-

Kirsten Leth Nielsen
De ti siste årene har hun vært avdelingsleder for Det
Flerspråklige Bibliotek (DFB). Dette er en avdeling
av Deichmanske bibliotek, med driften ﬁ nansiert av
Oslo kommune (25%) og staten (75%). Kirsten Leth
Nielsen har i en årrekke vært internasjonalt engasjert.
For tiden er hun leder for IFLAs seksjon for ”Library
Services to Multicultural Populations”. Hun var aktiv
i oppstarten av Bibliotekarforbundets gruppe på
Deichman midt på nittitallet, og satt som medlem
av forbundsstyret i perioden 1999-2001.
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nen om kulturelt mangfold er den første
viktige konkrete handlingen fra regjeringen. Som det tredje land i verden (Canada
og Mauritius er de to første), vil Norge nå
slutte seg til denne konvensjonen samtidig
med at det forventes at EU, Sveits og mange
andre land vil gjøre det samme i nærmeste
fremtid.

Nordisk samarbeid
Et samarbeid på internasjonalt nivå
vil foregå fortløpende, spesielt i forhold
til EU, og ikke minst mellom de nordiske
landene. Kulturelt mangfold vil bli satt på
dagsordenen både i Nordisk Råd og Nordisk
Ministerråd der Norge har formannskapet i 2006. Norge har tatt initiativ til en
nordisk konferanse om det ﬂerkulturelle
samfunnet, og planen er at den skal gå
av stabelen våren 2007. Dette er en unik
sjanse til å sette bibliotekenes viktige rolle
som brobygger og arena for utvikling av
et velfungerende ﬂerkulturelt samfunn på
agendaen. Jeg forventer og håper at ABMutvikling sørger for at ABM-sektoren blir
representert i arrangementskomiteen for
konferansen og at biblioteksektoren er
representert med en foreleser. Så blir det
opp til Norsk bibliotekforening og bibliotekledere å sørge for at bibliotekpersonale
er godt representert på konferansen. En av

hovedmålsettingene i utkastet
til handlingsplan for nordiske
kultursamarbeid 2007-2009 er
at Nordisk ministerråd skal
bidra til å fremme og verne
et mangfold av kulturuttrykk
i Norden. I internasjonalt
perspektiv trekkes Stavanger
frem som i 2008 er utpekt som
Kulturhovedstad der mottoet
er ”Open Port”/”Åpen havn”.

denne meldingen og se om
disse harmonere med alle
de ﬂotte tiltakene som den
forrige regjeringen listet
opp i ”Språk åpner dører,
strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæring
2005-2009”. En plan som
nå sannsynligvis er lagt i
en skuﬀ.

Hva skjer fremover?
Norsk kulturpolitikk i et
flerkulturelt perspektiv

Først og fremst er 2008
utpekt som et år der kulturelt
mangfold fremheves. Her har
I Kultur- og kirkedeparman, som så ofte før, sett til
tementets melding presiseres
Sverige som nå avvikler sitt
det at ”Det har manglet en
Mangfoldsår. Oﬀentlige inhelhetlig tilnærming og en
stitusjoner og organisasjoner
sterkere grad av integrering av
som jobber med kulturaktidet ﬂerkulturelle perspektiv i
viteter oppfordres til utvikle
den ordinære kulturpolitiktilbud som i større grad enn
ken.” Tiltak i meldingen skal
i dag avspeiler det kulturelle
gjøre noe med denne mangemangfoldet og hvor det bl.a.
len. Dette er positivt, men det
skal utvikles arenaer der
er beklagelig at man ikke har
majoritets- og minoritetsklart å se utover egen nesetipp
kulturer kan møtes. Det
og erkjent at det ikke bare er
skal opprettes en prosjektinnen kulturfeltet en manKirsten Leth Nielsen vil følge planleggingen av mangfoldsåret 2008 nøye, men stiller
gruppe som skal samordne
glende helhetstenkning gjør
spørsmål ved om vi kommer til å se og høre noe til markeringa når alt skal dekkes
planleggingsarbeidet. Her påseg gjeldende. Det er et stort
innenfor ordinære budsjetter. Her er hun under innkjøpsrunde på bokmessa i Cairo i
pekes det igjen at utfordrinproblem for oss som jobber i
gene delvis ligger i samspillet
januar 2003. (Foto: Erling Bergan)
institusjoner som betjener det
mellom kultur-, integreringsﬂerkulturell samfunnet at en
og utdanningspolitikken. Så
helhetstenkning på tvers av
gjenstår det å se om myndighetene makter
fagområder og departementer praktisk talt
stort ubrukt potensial som formidlere og
å sette sammen en prosjektgruppe som
er fraværende. Spørsmålet om hvordan en
møtesteder. ABM-utvikling kan, for eksemavspeiler dette brede spekter av sektorer.
på best mulig måte kan integrere kulturpel i samarbeid med fylkesbibliotekene, ta
Her må ABM-utvikling og Norsk bibliopolitiske og minoritetspolitiske prinsipper
initiativ til at dette potensialet blir synlig
tekforening raskt på banen for å sikre at
nevnes ganske vist som en kulturpolitisk
også utenfor ”de frelstes” rekker. Dette kan
biblioteksektoren får en representant i
utfordring, men det skisseres ingen løsningjøres på ﬂere måter. ABM-utvikling kan
prosjektgruppen.
ger og ingen svar.
initiere og prioritere prosjekter der metoder
og tiltak som retter seg mot ﬂerkulturelle
Hvor stor er pengesekken?
bibliotektjenester prøves ut. Dette kan også
Arkiv, bibliotek og museum
Det er med stor spenning jeg leser siste
være en god anledning til å arrangere og avABM-feltet har fått et eget kapittel der
side i Kultur- og kirkedepartementets melholde en nasjonal konferanse der strategier
det poengteres at det er behov for å styrke
ding under overskriften ”Administrative og
for hvordan biblioteksektoren kan jobbe
dokumentasjonen og formidlingen av minoøkonomiske konsekvenser”. Ikke overrasket
aktivt og målrettet med fagområdet kan
ritetskulturer og sikre at institusjonene blir
leser jeg de to siste setningene: ”Totalt
diskuteres og stakes ut. En slik konferanse
steder der minoriteter kan utfolde seg og
sett forutsettes aktivitetene og tiltakene i
har
vært
ettersprut
ﬂ
ere
ganger
av
både
Det
oppleve egen kultur. Og ikke minst – to formangfoldsåret dekket innenfor ordinære
ﬂerspråklige bibliotek og av Norsk bibliohold fremheves i forhold til storsamfunnet:
budsjetter.” Det skal bli spennende å følge
tekforening ved spesialgruppen Flerkult.
Det er viktig at storsamfunnet får innsikt i
planleggingen av mangfoldsåret fremover
Konferansen må ha ledere innen bibliotekulike minoritetskulturer, samt i de generelle
og ikke minst å se resultatet i 2008. Jeg kan
sektoren og relevante samarbeidspartnere
kulturelle forandringer som pågår i Norge i
ikke la være å stille spørsmålet: Kommer vi
som for eksempel Utlendingsdirektoratet
dag; forandringer som skyldes prosessen fra
til å se og høre noe til dette mangfoldsåret
og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
å være et relativt homogent samfunn til å
i 2008?
som
viktigste
målgruppe.
bli et samfunn bestående av over 100 språkgrupper og mange forskjellige kulturer fra
Les mer:
hele verden. I den forbindelse konstateres
Språkets betydning
• St.meld.nr.17 (2005-2006)
det også at bibliotekene spiller en sentral
Språk og kommunikasjon har stor be• UNESCOs konvensjon av 2005
rolle for utdanning, informasjonstilgang
tydning for både inkludering, integrering
• UNESCOs erklæring av 2001
samt kultur- og litteraturformidling. Her
og identitetsbygging. Derfor har Kultur- og
• Språk åpner dører. Strategi for styrking
trekkes DFB frem som et vellykket tiltak,
kirkedepartementet inngått et samarbeid
av fremmedspråk i grunnopplæringen
noe som selvsagt er positivt. Likevel kan
med Kunnskapsdepartementet om å utar2005-2009. Juni 2005. •
biblioteksektoren ikke slå seg til ro med
beide en stortingsmelding om språk. Det
dette ene tiltaket. Norske bibliotek har et
skal bli interessant å se konklusjonene i
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Avdelingsleder for barne- og ungdomsavdelinga ved Rygge
bibliotek har fått ny jobb. Men kommunen lyser ikke ut den
ledige stillinga. Hva er det som skjer?

Kutter Rygge stillinga som
barne- og ungdomsbibliotekar?
TEKST & FOTO • Erling Bergan
Siden 1983 har Rygge bibliotek hatt egen
stillingsressurs for tilbudet til barn og
ungdom. Det begynte som halvparten av
en stilling som betjente voksenavdelinga i
den andre delen, men ble etter hvert egen
hel stilling. I 2000 ﬁkk stillingen avdelingslederstatus.
Og aktiviteten har økt på. Årsrapport
for barne- og ungdomsavdelinga ved Rygge
bibliotek for i fjor, forteller om et totalt
utlånstall på 24 413 enheter. Det var en
økning på over 8 prosent fra året før. Det er
spesielt dvd, lydbøker og musikk som står
for mye av framgangen.

Men det er også engasjementet til avdelingsleder Stig Elvis Furset som har bidratt.
Han begynte i stillinga for seks år siden, og
har ført en aktiv formidlingsaktivitet siden.
Det har vært klassebesøk i biblioteket,
lesestunder, teaterforestillinger, barnehagebesøk, bokprat i skoleklasser, skriveverksted
i ferieklubben, brukerforum for ungdom,
lesestafett, m.m. I tillegg har Stig Elvis
vært brukt som foredragsholder i en rekke
sammenhenger.
- Da stillinga ble gjort om til avdelingsleder i 2000, var det et uttrykk for at kommunen ville satse på barn og unge. Man
ville løfte dette feltet i biblioteket. Spesielt
var det ønsker om å gå noen nye veier i
formidling av litteratur til den målgruppa,

- Da stillinga ble gjort om til avdelingsleder i 2000, var det et uttrykk for at kommunen ville satse på barn og
unge. Man ville løfte dette feltet i biblioteket, sier BF-tillitsvalgt Stig Elvis Furset ved Rygge bibliotek.
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forteller Stig Elvis Furset, som også er BFs
lokale tillitsvalgte ved Rygge bibliotek. Han
oppfattet at dette var en bevisst satsing fra
bibliotekets side.
- I løpet av de seks årene har aktiviteten
økt for hvert år. I begynnelsen brukte jeg
mest tid på å gjøre meg kjent med området.
Noen år seinere fant vi ut at vi ville satse
spesielt på ungdom innenfor denne stillinga. Etter det har jeg drevet aktivt med
litteratur- og kulturformidling overfor ungdom, noe som gjenspeiler seg i årsrapportene for barne- og ungdomsavdelinga, sier
Stig Elvis, som blant annet kan skilte med
fast bokprat for en utvalgt 8. klasse hver
måned. Denne klassen satser de på også i
andre sammenhenger, de blir for eksempel
prioritert når biblioteket har forestillinger
og forfatterbesøk.
Nå har Stig Elvis Furset søkt og fått jobb
ved Buskerud fylkesbibliotek. 1. oktober
går han over i den nye stillinga. Men Rygge
bibliotek har ikke lyst ut den ledige stillinga.
Som tillitsvalgt har Stig Elvis ikke blitt informert om noen begrunnelser, vurderinger
eller vedtak som ligger til grunn for at stillinga holdes igjen.
Enhetsleder for kultur i Rygge kommune, Tone Myhra, bekrefter overfor
Bibliotekaren at stillinga er til vurdering:
- Avdelingslederstillinga for barn og
unge ved Rygge bibliotek er ikke inndratt.
Men stillinga vil bli vurdert i forbindelse
med høstens budsjettbehandling. Kommunen er i en kjempetrang økonomisk situasjon. Politikerne leter med lys og lykte etter
hvor det kan spares. Alle ledige stillinger og
permisjoner i kommunen blir vurdert nå.
- Hvordan skal dette arbeidsområdet betjenes mens budsjettbehandlinga
pågår?
- Vi har ansatt en bibliotekar i et tre
måneders vikariat så lenge, forteller Myhra,

meg til at politikerne er i en vanskelig økonomisk
situasjon.
BF-tillitsvalgt
Stig Elvis Furset
ser hva som kan
ligge bak at still i nga leg ges på
vent . M e n h a n
reagerer likevel på
manglende drøfting og informasjon:
- Det er ikke
gitt noen signaler
om at dette skulle
Rygge kommune har holdt igjen en avdelingslederstilling for barn og unge ved
skje. Det var et
biblioteket sitt.
sjok k å kom me
tilbake fra ferie
og høre at stillinga var foreslått kutta ut.
som innrømmer at hun synes det er synd
Dette er en stor del av identiteten til Rygge
ikke stillinga kan lyses ut på vanlig måte:
bibliotek. Lånegruppa bruker oss mye.
- Som leder for kultur synes jeg selvSmåbarnsforeldre bruker biblioteket veldig
følgelig dette er trist, ikke minst fordi det
mye. Fremmedspråklige, ikke minst, bruker
dreier seg om barn og unge. Generelt er det
biblioteket veldig mye. Så det er rart å ta
trist å måtte gå ned på et hvilket som helst
kutt akkurat på dette området.
tilbud innen kultur. Men jeg må forholde

Stig Elvis er nok ikke den eneste som
vil kjempe med nebb og klør for at stillinga
blir opprettholdt og lyst ut på ordinært
vis. I Rygge er det nok gode muligheter for
å mobilisere både opinion og politikere.
Rygge biblioteks venner vil nok kjenne sin
besøkelsestid.
Selv om mange kommuner kjemper
med en tøﬀ økonomisk situasjon, er det
lite som tyder på at Rygge er del av noen
tidstypisk trend.
- Når jeg har vært ute på søkermarkedet
nå, så ser det ut til at Rygge går stikk motsatt
vei av andre kommuner. Stillingsannonser
rundt omkring viser en økt satsing på
barn og ungdom. Det er stillingsressurser
som blir tillagt bibliotek, som søker etter
barne- og ungdomsbibliotekarer. Og det er
i tråd med nasjonale planer. For eksempel
i Den kulturelle skolesekken og Gi rom
for lesing, så er bibliotek og lesing viktige
satsingsområder. Det er underlig at Rygge
går motsatt vei, etter at biblioteket har
satset på dette feltet og drevet godt de siste
årene, sier Stig Elvis Furset, som anbefaler
kommunen sterkt å satse videre på barn og
unge i biblioteket sitt. •

ABM-skrift er en skriftserie utgitt
av ABM-utvikling. Publikasjonene
inneholder fagrelevant stoff for
hele abm-sektoren og fås gratis
ved henvendelse til ABM-utvikling.

#17 Norsk-engelsk ordliste med bibliotektermer
#18 Folkebiblioteket som offentlig møteplass i en digital tid
#20 Bibliotekene i 2020. Rapport fra en scenariobasert
strategiprosess
#22 Bibliotekene og det ﬂerkulturelle Norge. En delrapport i
bibliotekutredningen
#24 Danser med ulver. Bibliotekene, utgiverne og de
elektroniske kunnskapskildene
#25 Arkivene, bibliotekene, museene og de nasjonale
minoritetene
#26 BRUDD – om det ubehagelige, tabubelagte, marginale,
usynlige, kontroversielle
#27 Rom for lek og læring. Bibliotektilbudet til barn og ungdom
ABM-utvikling, Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo
tel: 23 11 75 00 • post@abm-utvikling.no • www.abm-utvikling.no

bibliotektilbudet til barn og ungdom

#14 Biblioteket. Det normale rommet i fengselet

rom for lek og læring
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Bibliotekarforbundets brev til Rygge kommune
BFs nestleder Hanne Brunborg har sendt brev til Rygge kommune, der de påpeker flere mangler ved måten
kommunen har gått fram på i saken om manglende utlysing av den ledige stillingen som avdelingsleder
for barn og ungdom. Saken er omtalt på foregående sider i bladet. Brevet fra BF er gjengitt her.
Rygge kommune
Larkollveien 9
1570 DILLING
Oslo, 23.august 2006
Vedr. nedbemanning i Rygge bibliotek
Bibliotekarforbundet er gjort kjent med at en fast 100% avdelingslederstilling for barn og ungdom ikke vil bli
lyst ut når stillingsinnehaver nå slutter. Stillingen skal vurderes i forbindelse med budsjettet for 2007 og det skal
også sees på driften i forhold til andre driftsløsninger. Vi finner grunn til bekymring for måten dette er gjort på og
konsekvensene for biblioteket.
Bibliotekarforbundets tillitsvalgte er ikke kontaktet i denne saken, heller ikke i ettertid. Vi anser dette som et klart
brudd på Hovedavtalens §1.4.1 og §3.1. Det foreligger ikke noen referater fra drøftingsmøte. Vi forventer at Rygge
kommune opptrer som en seriøs arbeidsgiver og reverserer dette vedtaket inntil Hovedavtalen er ivaretatt.
Biblioteksjefen er heller ikke kontaktet i forkant av vedtaket. Det foreligger ingenting skriftlig verken fra før eller
etter møtet med personal/org.sjef Rolf Klokkerud, leder for kulturtjenesten Tone Myhra og biblioteksjefen, et møte
som skulle dreie seg om utlysning av stillingen. Biblioteksjefen har dermed ikke fått anledning til å gi noen
konsekvensanalyse av et slikt negativt vedtak. Dette er svært uheldig, og vi viser til Lov om folkebibliotek §5,
forskriftens §2 om personale: ”Biblioteksjefen er den faglige og administrative leder for kommunens samlede
folkebibliotekvirksomhet.” Det blir vanskelig å utøve dette ansvaret når en ikke involveres grundigere i endringer
som direkte berører bibliotekets tilbud. Vi etterlyser derfor det formelle grunnlaget for vedtaket om å ”fryse” denne
faste stillingen og en konsekvensvurdering, også sett opp mot andre tjenesteområder i kommunen.
Stillingen ble opprinnelig opprettet i 1983, etter en grundig vurdering av bibliotekets tjenestetilbud og innbyggernes
behov. Biblioteket har i dag 3,61 stillinger, som skal ivareta tett kontakt og samarbeid med alle innbyggere og
enheter i kommunen, enten det gjelder pedagogisk arbeid og elever (skoler), språkutvikling for de minste
(barnehager og helsestasjon), kontakt med flerspråklige (voksenopplæring, sosialavd.) m.fl. En barne- og
ungdomsbibliotekar er helt sentral for å skape et godt oppvekstmiljø, og vi kan ikke se at en slik nedprioritering av
barne- og ungdomstilbudet i kommunen har vært behandlet politisk. Det blir vilkårlig saksbehandling dersom
inndragning av denne stillingen kun skal brukes av administrasjonen som instrument for å spare/omprioritere, så
lenge det ikke gjelder på alle tjenesteområder.
Vi gjør også oppmerksom på at bibliotekets bemanning allerede (før vedtak om inndragning av barne- og
ungdomsbibliotekar) er særdeles lav. Aktiviteten og utlånet er høyt, og i stadig vekst. Sett i relasjon til folketall og
aktuelle brukergrupper så er Rygge bibliotek allerede underbemannet i dag. En slik nedbemanning i biblioteket vil
få store konsekvenser. Rygge bibliotek har markert seg også på nasjonalt plan med et kreativt og godt faglig
barnebibliotekarbeid, og det er synd om det grunnlaget nå skal raseres.
Bibliotekarforbundet oppfordrer kommunen til å styrke bibliotekets bemanning og tjenester i sammenheng med
kommende økonomiplanarbeid, i stedet for å bygge det ned. Vi imøteser derfor formalgrunnlaget for denne
beslutningen, og vil allerede nå varsle at det kan bli aktuelt å ta denne saken opp med KS dersom vi finner at
Hovedavtalen er brutt og vedtaket ikke reverseres. Vi forventer at kommunen ivaretar en bedre dialog med
tillitsvalgte og biblioteksjef heretter.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Bibliotekarforbundet på tlf 99696480.

Med vennlig hilsen
BIBLIOTEKARFORBUNDET
Hanne Brunborg
Nestleder

Kopi:
Ordfører
Utvalgsleder
Rådmann
Biblioteksjef
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Stig Elvis Furset
Tillitsvalgt, Rygge kommune

-et godt valg

Alt du trenger !
!
kk
Kli

-til en rimelig pris...

-navnet på god service
Pettersvollen 3, Postboks 9102, 3006 Drammen
Tlf: 3288 7010 Fax: 3288 5855 www.bibliotekservice.no

Selvbetjeningsautomater
Frigjør ressursene til andre oppgaver!
•
•
•
•

utlån og innlevering
sorteringsannlegg
handicappede
barn

Strekkode- eller RFID-basert løsning.
Hybridmodeller for deg som senere vil over til RFID.
Twin løsning for to automater rygg mot rygg, med
plass for bokvogn. Meget effektiv løsning.
Ergonomisk utformet i elegant designmøbel!

-navnet på god service
Pettersvollen 3, Postboks 9102, 3006 Drammen Tlf: 3288 7010 Fax: 3288 5855 www.bibliotekservice.no
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Kamp om publikumsmaskiner?

Bestillingsbildet for BookPC i Hovedbiblioteket i Bergen offentlige bibliotek

Hvilket bibliotek er det som ikke har opplevd diskusjoner om hvem som kan låne hvilken maskin
hvor lenge? BookPC holder orden på dette.
BookPC kobles opp mot bibliotekets låneregister, og biblioteket kan velge å styre hvilke
aldersgrupper som skal ha tilgang til de enkelte maskiner, slik at for eksempel barneavdelingens pc
bare kan bestilles av barn. BookPC kan også leveres med modul for styring av utskrifter, mot
betaling, for den enkelte låner.
Programmet installeres på maskiner med Windows XP. Pcene må ha endringsbeskyttelse, slik at
ingen data blir med fra en bruker til neste. Vi anbefaler produktet DeepFreeze til dette.
BookPC forhandles i Norge av Bibliotek-Systemer As, og vi tilbyr også levering av DeepFreeze.
Ta kontakt for tilbud!

levert av
Bibliotek-Systemer AS. Postboks 2093, 3255 Larvik
Telefon: 33 11 68 00. Telefaks: 33 11 68 22. Internett: http://www.bibsyst.no E-post: firmapost@bibsyst.no

Kims spalte

Hvem tok
katalogiseringsreglene mine?
TEKST • Kim A. Tallerås
Masterstudent i bibliotek- og
informasjonsvitenskap
Høgskolen i Oslo

Boka «Ich bin ein bibliothekar!» av
svenske Christer Hermansson er en syrlig
(men svært vittig) kommentar til hvordan
omstillingsprosesser basert på såkalt management-teori kan fortone seg i praksis,
nærmere bestemt på Södertälje stadsbibliotek. Boka ”Hvem tok osten min” av
Dr. Spencer Johnsen, er en uhyre populær
management-fortelling om hvordan mennesker kan mestre omstillingsprosesser ved
å, litt enkelt sagt, sjeleliggjøre en versjon
av den gamle regla om å se utfordringer
fremfor problemer.
Boka med den kryptiske tyske tittelen
anbefales på det sterkeste.
Osten i ”Hvem tok osten min” er en
metafor for det vi gjerne ”vil ha”, det vi er
fornøyd med, men som en vakker dag kan
bli tatt fra oss. Årsaken til at noe bare en
vakker dag kan bli tatt fra oss er mindre
interessant. At ”forandringer skjer”, og at
”noen vil fortsette å ta osten din” proklameres som en historisk lovmessighet, og
oppimot slikt vil det selvsagt være dumt og
ikke innordne seg. Det vil si; være forberedt
på plutselige forandringer ved hele tiden å
ligge forandringene i forkant, tilpasse seg
forandringer fortest mulig, og tilslutt, lære
seg å like forandringer uten å bli grinete
og sur. Ny ost smaker nemlig bedre enn
gammel (eller hvordan var nå egentlig det
der).
Så hva gjør vi når det kjente og kjære
forsvinner? Olivier C. Johansson, samvittighetsfull bibliotekar ved Södertälje stadsbibliotek, blir av sin nye sjef ”omplassert”
fra sin faste yndlingsposisjon i skranken.
Protagonisten reagerer med takknemlighet,
i blind tro på at den ferske bibliotekdirektør
Eva Larsson, i samarbeid med en innleid

utviklingskonsulent, gjør det som må til for
å tilpasse stadsbiblioteket de helt moderne
omgivelser. Olivers kolleger raser derimot
over det de betrakter som en usakelig nedgradering. Eva Larsson kan ovenfor disse
sitere sin gode venn, hjernekirurgen Bertil
Beskow: ”Det är bara du som kan övertyga
din hjärna om att du trivs med ditt arbete.
Ingen annan.” Oliver består testen, hans
kolleger får stryk.
Historien om Oliver, hans sjef og hans
kolleger er selvfølgelig mer kompleks enn
som så, og tolkningspotesialet er stort.
Er for eksempel Oliver, som en blurb på
bokas bakside foreslår ”så lik Candide som
någon modern, svensk, litterær gestalt
någonsin kunnat önska sig”? (Candide er
opplysningsﬁ losofen Voltaires romanﬁgur,
som etter å ha fått radbrukket et svært optimistisk livssyn i møte med en tøﬀ verden,
ender opp med å ”dyrke sin hage” (cultiver
son jardin), da en ”annen verden” allikevel
ikke synes mulig.) - Og, er i så fall en slik
ﬁgur et passende bilde på den stillfarne
bibliotekaren som uanfektet av sine omgivelser steller tilsynelatende fornøyd med
sitt? Eller er Eva Larsson et personiﬁsert
resultat av det stadig strengere kravet til
markedstilpasningen som stilles til en i
utgangspunktet markedsudyktig institusjon som folkebiblioteket?
Poenget her er at boka ”Ich bin ein
bibliothekar!”, sett i lys av managementlitteraturens repeterende mantra om
omstillingsdyktighet, forteller en viktig
historie om et stadig mer stressende og
usikkert arbeidsliv.
Ettter min mening, er det tett oppunder forkastelig å presentere omstillingsprosesser av typen nedbemanning som en
utfordring fremfor et problem. Men det er
helt sikkert godt for enkeltes dårlige samvittighet at de plasseres i en slik kategori.
Økonomiske konjunkturer på makro- og
mikronivå følger nemlig ikke historiske
lovmessigheter, men er et resultat av menneskers handlinger. Omstillingsbyrden,

som skapes av slike handlinger, er dessuten
oftest tyngst for de som beﬁnner seg lengst
fra handlingens førstebevegere, de med
minst plass å omstille seg på, målt i kroner,
tid eller kvadratmeter for den saks skyld.
Det er ikke dermed sagt at det å ﬁnne
nye overføringsverdier fra bibliotekets lange
tradisjon for informasjonsbehandling til det
digitale informasjonssamfunnet, ikke representerer store utfordringer, som kanskje
innebærer mer eller mindre nødvendige
mentale og praktiske omstillingsprosesser.
Eller at det kreves omstillinger i den private
sfæren dersom store forandringer påvirker
livets gang. Og, det kan være godt å ha en
veiledende guide for hånden gjennom slike
prosesser. Noe helt annet er at økonomisk
gevinst, være seg for private eller oﬀentlige
aktører, basert på negativ omstrukturering
av folks arbeidsliv, legitimeres med at folk
må lære seg å takle forandringer.
Når enkelte politiske aktører ønsker
seg en reduksjon av antall folkebiblioteker,
reduksjon i folkebibliotekenes tilbud, eller
at man skal måle folkebibliotekenes verdi
i antall utlån, bør man derfor fortsatt bli
sur, grinete og skeptisk, fremfor glad over
en ny og spennende utfordring. Altså selv
om du skulle få et eksemplar av Dr. Spencer
Johnsons bok utdelt av ledelsen, slik tusenvis av ansatte allerede har fått den utdelt i
ﬂere år. Anskaﬀ heller Hermanssons bok til
en hyggelig svensk pris, og få en god latter
på kjøpet. •

Referanser:
Ich bin ein bibliothekar! / Christer Hermansson. (Utgitt som pocket i 2001 av
forlaget Pequod Press)
Hvem tok osten min? : hvordan du forholder
deg til forandringer i livet ditt - privat og på
jobben! / Dr. Spencer Johnson. (Utgitt på
norsk i 2001 av forlaget WEM3)
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Yrkesetisk dilemma

Är det verkligen fred vi vil ha
Konflikten rundt karikaturteikningane av profeten Mohammed velter inn over
Støhre bibliotek. Dei abonnerer på Magazinet, som trykte teikningane. Skal
dei halde på det, og vise til ytringsfridomen? Eller skal dei fjerne det, og
vise til at biblioteket er etablert som rasismefri sone?

• Eksempel frå Yrkesetisk Råd
Støhre er ein liten kommune med knapt 2000 innbyggjarar i
det indre Østlandsområdet. Støhre bibliotek held til i såkalla lyse
og trivelege lokale midt i bygda sitt sentrum, kor du elles ﬁnn ein
nærbutikk, ein liten bokhandel og sportsbutikk. Støhre bibliotek
er eit kombinasjonsbibliotek, og fungerer også som skulebibliotek
for grunnskulen.
Litt utanfor sentrum ligg det eit transittmottak for asylsøkarar.
Det ville vere å overdrive å påstå at plasseringa av eit asylmottak
på Støhre gjekk heilt knirkefritt. Men etter ei tid har situasjonen
stabilisert seg til det betre. Noko av æra for det skal Støhre bibliotek
ha. Dei gjekk med i ein av Fellesaksjonen mot rasisme sine aksjonar,
og har no etablert biblioteket som rasismefri sone. Dette har dei fått
bevis for frå Fellesaksjonen, ved at eit skilt om dette henger godt
synleg i inngangspartiet til biblioteket.
Støhre kommune utmerker seg elles ved at ein stor del av innbyggjarane er med i ulike menigheter med vekkelseskristent preg.
Biblioteket har som målsetting at dei skal ha ein lokal proﬁl, og
har teke menighetene med på råd når dei har valt ut abonnement
på tidsskrift og aviser. Som eit resultat av dette er Støhre bibliotek
eitt av få bibliotek som abonnerer på avisa Magazinet.
Når saka om karikaturteikningane smeller blir situasjonen på
Støhre bibliotek svært ubehageleg. Det aktuelle nummeret kan
ein ikkje lengre ﬁnne att i aviskroken. Ein stor del av asylsøkarane
krever at biblioteket seier opp abonnementet. Dei seier at dei tek
avstand frå valdshandlingane ein ser ute i verda, biblioteket har
neppe noko å frykte der, men dei grunngir derimot kravet sitt ved
å peike på skiltet ved døra.
Kva gjer biblioteket? •
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På biblioteket råder frihet til å lese, tenke og mene det man vil. Kan biblioteket
som rasismefri sone komme i konflikt med dette? (Illustrasjonsfoto: Erling
Bergan)

Kommentar I

Støhre biblioteks etiske dilemma

TEKST • Andrea Gaarder
Bibliotekar
Lambertseter videregående
skole, Oslo
Eksemplet Støhre bibliotek viser at for
et bibliotek å gå inn i en tverrpolitisk aksjon
kan være problematisk. I dette tilfellet er det
muslimer som føler seg støtt av karikaturer

av profeten Muhammed i et pro-israelsk,
kristent blad. Andre ganger kan det være
andre utsatte grupper som føler seg uthengt
og forfulgt. Et bibliotek som skal fremme
ytringsfrihet kan med rasismefri sone fort
komme i klemme mellom to prinsipper:
ytringsfrihet og antirasisme.
Når Støhre bibliotek nå engang er kommet med i denne tverrpolitiske aksjonen,
ville jeg satset på en klar antirasistisk proﬁ l
med blader som Samora og Utrop, og vært
forsiktig med tidsskrift og aviser som kan
tenkes å målbære fremmedﬁendtlighet og/
eller livssyns-monopol. Det aktuelle nummeret av Magazinet er allerede stjålet. Som
sjef for biblioteket ville jeg ikke ha bestilt et
nytt hefte med Muhammed-karikaturer,
men jeg ville heller ikke ha sagt opp abonnementet umiddelbart. Jeg ville fortalt de
opprørte asylsøkerne at abonnementet på
Magazinet høyst sannsynlig ikke vil bli
fornyet.

Begrunnelsen er ikke å gi etter for
press, men bunner i min egen oppfatning
av ytringsfrihet.
Hvis ytringsfriheten brukes for å skape
ufred, ikke diskusjon og debatt, men direkte
ufred, mener jeg det er misbruk av ytringsfriheten. Jeg tror at ved stadig å utfordre
ytringsfrihetens grenser med smakløse
ytringer og ytringer som i seg selv ikke er
opplysende, kan man være med på å undergrave ytringsfriheten. Folk ﬂest ønsker
fred, tror jeg. Noen miljøer (representert
ved Magazinet) ønsker imidlertid ufred,
mistenkeliggjøring og konfrontasjon. At
biblioteket skulle bidra til en unødvendig polarisering i bygda Støhre mellom
muslimske grupper og vekkelseskristne, er
dårlig PR, slik jeg ser det. •

Kommentar II

Rasismefri sone gjeld vel ikkje samlinga?

TEKST • Stig Elvis Furset
Bibliotekar
Rygge bibliotek
Først: Å seie opp abonnementet på
Magazinet på grunn av noko som har
stått på trykk der i eit enkeltnummer er
lite aktuelt. Her tel ønska til store deler av
lokalbefolkninga tyngre enn at ei gruppe
blant asylsøkarane føler seg støtt. At noko

er støytande må ein rekne med i eit liberalt samfunn. Varg Vikernes vart så støtt
av Toppen Bech i si tid at han brann ned
ei stavkyrkje, så grenseoppgangen kan bli
vanskeleg dersom ein skal ta slike hensyn.
All den tid abonnementet faktisk er
ønska av brukarane på Støhre bibliotek
ville det vore merkeleg å gje etter for press.
Brukarmedvirkning ser jo ut til å vere noko
ein setter høgt ved biblioteket.
Så: Kva innebærer det at biblioteket er
rasismefri sone? Har den gruppa som klagar
eit poeng når dei peiker på skiltet? Ein kan
sikkert seie mykje om karikaturane i den
samanhengen, men slik eg forstår omgrepet
rasismefri sone så har det lite eller ingenting
med sjølve samlinga på biblioteket å gjere.
Skiltet innebærer at:
1. Alle er velkomne som gjester uansett hudfarge, religion eller kulturell
bakgrunn.
2. Informere alle tilsette og brukarar
av lokala om at dei er å betrakte som rasismefri sone.

3. Ta enhver henvendelse om rasisme og
utestenging alvorlig.
4. Stå for mangfold og inkludering.
Rasismefri sone må då her forståast
som at ingen skal utestengast frå lokala
på grunnlag av rase. Dessutan: Om eg
var med i ei menighet, og så blei spurt om
råd i medievalet, for deretter å oppleve at
biblioteket trakk tilbake abonnementet, så
er ikkje mangfold og inkludering det første
eg ville tenkt på.
Men ein kan jo spørre seg kva som er
poenget med eit ”rasismefri sone”-skilt. For
er ikkje dette skiltet berre ei solid dose smør
på eit stykke ﬂesk av framifrå kvalitet?
Eg kjenner ingen bibliotek som aktivt
ville utestenge nokon på grunnlag av hudfarge, religion eller kulturell bakgrunn.
Men skiltet kan nok (mis)oppfattast som
at det seier noko om innhaldet i eit bibliotek, så eg ville skrudd det ned, og kanskje
sendt det til nokon skjenkestader som eg
veit om… •
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Vi er størst i Norge på bibliotekkompetanse og vet hvordan vi kan gjøre hverdagen enklere for
deg. Hos oss får du: konsulenttjenester, bredt utvalg av bøker, medier og automater/utstyr,
gode rabatter, gode tilbud, 7 dagers levering av BS basisbøker, fraktfri levering, ingen gebyrer
og tilgang til kjøp i vår nettbutikk.
Kontakt kundeservice på tlf 22 08 39 00, kundeservice@bibsent.no eller gå inn
på www.bibsent.no for mer informasjon.

Bokomtale
Verdens største e-bok marked
The World e-book fair er verdens største
samling av gratis e-bøker på nettet, melder
Thomas Brevik på Blogg og bibliotek, og
anbefaler www.worldebookfair.com som
et ﬂott startsted for alle som ønsker å kikke
på e-bøker og få en liten oversikt over hva
som ﬁnnes. - Dette nettstedet er også en
nyttig ressurs for de som ønsker å ﬁ nne
litteratur som kanskje ikke akkurat står
på hylla, skriver han. Mange av de 330 000
e-bøkene er gratis. •

Senter for radiobrikker
Nylig åpnet RFID-Innovasjonssenter ved
SINTEF i Oslo, melder tidsskriftet Gemini,
tidsskriftet med forskningsnyheter fra
NTNU og SINTEF. RFID står for RadioFrekvensIDentiﬁkasjon og går ut på at en
liten, enkel og billig radiomottaker/sender
kan kommunisere med omverdenen når
den mottar et signal på en viss frekvens,
en teknologi som etter hvert kan erstatte
strekkoder på en rekke bruksområder,
også i bibliotek. Allerede i dag er 4 milliarder radiobrikker produsert verden over.
RFID Innovasjonssenter AS er etablert av
Dataforeningen, Den Norske Emballasjeforening, Handels- og Servicenæringens
Hovedorganisasjon (HSH) og SINTEF. •

Viktig bok om mobbing
på arbeidsplassen
Christian Jungersen: Undtagelsen. København, Gyldendal, 2004. Oversatt til norsk
med tittelen Unntaket. Aschehoug 2006.

Ekstra fridager til seniorer i
staten
Etter årets tariﬀoppgjør i staten er det innført ekstra fridager for arbeidstakere over
62 år. Alle arbeidstakere som har fylt 62
år får to dager tjenestefri med lønn, for de
som har fylt 65 år gis tjenestefri i fem dager
pr kalenderår. I tillegg kan det etableres
lokale avtaler om ytterligere fridager for
arbeidstakere over 62 år. Ordningen trer i
kraft med virkning fra 1. mai 2006, og erstatter den tidligere muligheten til å inngå
individuelle avtaler om en dag tjenestefri
med lønn hver måned. Den nye ordningen
omfatter automatisk alle arbeidstakere i
staten som har fylt 62 år, eller fyller 62 i
løpet av 2006. •

Bibliotekutredninga kommer
Etter to år og tre måneder har ABM-utvikling gjort seg ferdig med den mye omtalte
”Bibliotekutredningen”. Fra oﬃ sielt hold
har kortene vært holdt tett til brystet og i
bransjen er det ikke skrudd opp noen store
forventninger. Men 19. september blir
det klart hva ABM-utvikling, på vegne av
departementet, har klekket ut for biblioteksektoren. •

TEKST • Anne Cathrine Voss
Bibliotekar
Fagerborg videregående skole

Christian Jungersen har skrevet en
bok om mobbing på arbeidsplassen.
Mobbeoﬀeret er bibliotekaren Anne-Lise,
ansatt på det fiktive Dansk senter for
informasjon om folkemord. Boken er en
spennende psykologisk thriller, der krigsforbrytelser og folkemordsproblematikk
fra verden utenfor veves inn i mobbingen
på arbeidsplassen – et kontorfellesskap
med 4 kvinner: Iben, Malene, Camilla og
Anne-Lise. De arbeider hardt og intenst
med ondskapen i verden som hovedtema,
deres etiske standard burde være høy.
Boken viser paralleller mellom mekanismer som fører til mobbing og folkedrap.

Forfatterens egne erfaringer
Christian Jungersen ble intervjuet i
Adresseavisen (24.01.2006) av Gitte Johannessen da boken kom ut på norsk. Jeg
har også lest et intervju med forfatteren
gjort av Lena Rydin i det svenske bladet
Femina.
- Mobbing på arbeidsplassen er like
utbredt blant menn som blant kvinner,
ifølge en dansk ekspert på mobbing.
Men menn er ikke så redd for direkte
konfrontasjoner, deres mobbing kan
bli fysisk. Kvinners måte å mobbe på er
generelt mer soﬁstikert, og vanskeligere
å beskytte seg mot. De kan føre samtaler
som på overﬂaten er hyggelige, men som
har sterke understrømmer av kamper
og motsetninger. Derfor er de også mer
interessant å skrive om.
Forfatteren har selv arbeidet på kontor
og blitt utsatt for mobbing. Han har observert at det skal så lite til. Hvem som helst
kan bli utsatt for utfrysing på arbeidsplassen. Og hvem som helst kan begynne å
mobbe. Jungersen er opptatt av hva som
drar i gang ryktespredning, baksnakking
og psykologiske mekanismer som ingen
kan fri seg fra. Bibliotekaren Anne-Lise
i boken blir utsatt for ryktespredning på
de mest utspekulerte måter. I Undtagelsen
oppstår det sterke følelser og dramatikk
mellom arbeidskollegene.
Jungersen har brukt 4 år på arbeidet
med boken. Vi ﬁnner interessante faktadeler om ondskapens psykologi, uthevet
som sakprosa skrevet av Iben, en av kvinnene i kontorfellesskapet. Samtidig er
boken spennende.
Leseren konfronteres med oppførsel og
adferd på egen jobb. Kanskje kunne boken
egne seg som bakgrunn for diskusjoner om
det psykologiske arbeidsmiljøet og tas i
bruk på den enkelte arbeidsplass. •
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Seniorpolitiske råd ved
omstilling og nedbemanning
I omstillingsprosesser kan personalpolitikken svikte i forhold til eldre
arbeidstakere. SSP har derfor formulert noen råd til ledere og seniorer
som kan bidra til gode omstillingsprosesser.
TEKST • Geir Vinsand
Konsulent

Råd til ledere med ansvar for
omstilling
Utviklingsperspektiv
De ﬂeste omstillinger preges sterkt av
ledelsens holdninger og verdier. Ledelsen
kan være avviklingsorientert eller utviklingsorientert. Omstillinger som styres
av avviklingsorienterte ledere kan ha følgende kjennetegn:
- Dårlig tid
- Lukket beslutningsprosess
- Mangelfull kartlegging av framtidig
behov for realkompetanse
- Skjulte mål og verdier
- Fokus på utslusing og avvikling
- Hovedvekt på raske og kortsiktige tiltak
- Bruk av passive sluttpakker
Ledelse etter disse prinsippene kan
være oppskrift på lav tillit og et kaldt omstillingsklima. Gjennomføringen ender ofte
i tvist mellom ledere og ansatte.
Motsatsen til dette kan være en utviklingsorientert ledelse, som kan ha følgende
kjennetegn:
- Skynder seg langsomt
- Tar seg tid til en åpen beslutningsprosess
- Kartlegger framtidig behov for realkompetanse
- Deler mål og verdier med de ansatte
- Fokus på utvikling og tilrettelegging,
også for de som må slutte
- Bruk av aktive sluttpakker
Det er større sannsynlighet for at ledelse
etter disse prinsippene vil skape tillit og et
varmere omstillingsklima. Sannsynligheten for gjennomføring uten tvist øker, også
i tilfeller der konsekvensene for de ansatte
kan være store.
Inkluderende ledelse
Gode omstillingsprosesser forutsetter
inkluderende ledelse. At ledelsen er inkluderende, kan bety at den er:
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- Tydelig og forutsigbar
- Inviterer til deltakelse
- Gjør aktiv bruk av de ansattes erfaringskompetanse og endringskompetanse
- Undersøker alternativer
- Opptatt av saklige begrunnelser
- Tar ansvar for beslutningen
- Kvaliﬁserer og legger til rette for de hardt
berørte
Unngå mytebaserte beslutninger
Forskningen dokumenterer at eldre arbeidstakere ofte er friske med stor kapasitet
for fortsatt innsats. Eldre er også den mest
stabile arbeidskraften, har høy erfaringskompetanse og endringskompetanse som
i de ﬂeste tilfeller er på linje med andre
arbeidstakere. Forskjellene mellom yngre
og eldre arbeidstakere kan gå på at eldre er
mer nytteorienterte enn de yngre og at læring skjer på litt andre måter, for eksempel
når det gjelder ny teknologi. Dette står i
kontrast til alle mytene, som ikke bør prege
ledelse og personalpolitikk i forbindelse
med omstillinger. Utgangspunktet bør være
at eldre arbeidstakere som regel:
- Har god helse
- Høy intellektuell kapasitet
- Kan lære seg nye ting
- Er omstillingsdyktighet på linje med
andre
- Er like produktive som andre
- Svært mange ønsker å være i arbeid
- Er sjelden dyrere arbeidskraft for arbeidsgiverne
Følg spillereglene
Aldersdiskriminering, både direkte og
indirekte, er forbudt ved lov. Det gjelder
i alle sammenhenger fra annonsering til
opphør av arbeidsforhold. Bruk av alder
som kriterium ved ansettelser, omplasseringer, forfremmelser, nedbemanning
eller når det gjelder tilgang til opplæring
og annen kompetanseutvikling kan være
lovstridig. Arbeidsmiljøloven inneholder et
prinsipp om at enhver oppsigelse skal være
saklig begrunnet og en rekke krav til saksbehandlingen som bør følges til punkt og

prikke. I tillegg har partene i arbeidslivet et
omfattende avtaleverk som omtaler rutiner
som skal følges ved omstillinger.
Lag beredskap for omstillinger
Det tar tid å utvikle en inkluderende
ledelse og en utviklingsorientert personalpolitikk, som i de ﬂeste tilfeller vil være
en forutsetning for å skape handlingsrom
og trygghet i en omstillingsfase. Som en
beredskap bør alle ansvarlige ledere tenke
gjennom følgende spørsmål:
- Hvilke forebyggende personalpolitiske
tiltak kan iverksettes, for eksempel når
det gjelder kompetanseutvikling?
- Hva kan gjøres for at innføring av ny
teknologi ikke fører til utstøting av eldre
arbeidstakere?
- Hvilke holdninger og verdier skal prege
virksomheten i en omstillingsfase?
- Hva er kjennetegnene ved en god omstillingsprosess mht. deltakelse og partssamarbeid?
- Finnes alternativer til klassisk nedbemanning?
- Hvordan skal konsekvensene håndteres i
forhold til yngre og eldre arbeidstakere?
- Hvilke seniorpolitiske tiltak er aktuelle?
Aktive sluttpakker
Når noen må gå, er aktive sluttpakker
bedre enn passive. Med aktive sluttpakker
menes kompetanse- og andre utviklingstiltak som bidrar til at ﬂere kan fortsette i
virksomheten eller kvaliﬁsere seg for annet
arbeid. Det kan være langsiktige tiltak i
form av investeringer i etter- og videreutdanning eller det kan være mer kortsiktige
tiltak for å hjelpe den enkelte over i annet
arbeid. Bistand til jobbsøking, etablering av
jobb-bank, utleie av ansatte til kunder eller
leverandører eller kompetansehevende kurs
kan være eksempler på aktive tiltak.
Kopier de gode eksemplene
Ved omstillinger kan det være fristende
å kopiere konsepter for gjennomføring fra
andre. Ledere bør skaﬀe seg referanser og
gjerne kopiere andre, men det er viktig å

skille mellom gode og dårlige eksempler på omstillinger.
Søk råd
Det ﬁnnes en rekke aktører som kan bidra med råd og erfaringer: Personalavdelingen, innleide konsulenter, organisasjonene
i arbeidslivet eller oﬀentlige instanser som NAV-kontorene og
arbeidslivssentrene. Senter for seniorpolitikk har kunnskaper om
utforming av seniorpolitiske tiltak, regelverk, forskning og hva som
kan være god omstillingspraksis.

Råd til seniorer som deltakere i omstilling
Ta ansvar for egen kompetanseutvikling
Seniorer har selv primæransvar for sin egen kompetanseutvikling. Mulighetene for oppdatering er i dag ikke bare avhengig
av virksomhetenes egne tiltak. Det ﬁnnes mange muligheter for
relevant opplæring gjennom både skreddersydde opplæringstilbud
og generell etter- og videreutdanning. De ﬂeste arbeidsgivere stiller
seg positive til kompetanseutvikling. En forutsetning er ofte at det
kommer et initiativ.
Følg med på ny teknologi
Det er langt på vei dokumentert at det skjer utstøting av eldre
arbeidstakere som følge av mangel på digital kompetanse. For å
unngå en dypere og videre generasjonskløft i IKT-kunnskaper,
er det avgjørende at seniorene selv etterlyser og viser vilje til
deltakelse i opplæringstiltak. For de aller ﬂeste handler dette om
å tilegne seg basiskunnskap, ikke deltakelse i konkurranse om
spisskompetanse.
Ta utfordringer
Forskning viser at de som ﬂytter på seg i en omstillingsprosess
ofte opplever mindre stress og belastning enn de som sitter igjen
i samme jobb og stilling. Endret stilling eller arbeidssituasjon kan
også medføre større jobbtilfredshet og arbeidsglede.
Delta aktivt
Gode omstillingsprosesser kjennetegnes av aktiv deltakelse fra
både ledere og ansatte. Forskningen tilsier at det er spesielt viktig for
seniorer å gjøre seg synlige med sin kompetanse og sin endringsvilje.
Aktiv deltakelse i beslutningsprosessene kan være avgjørende for
hvem som må gå, hvem som får kompetanseutvikling, hvem som
får hjelp til å komme videre osv.
Tenkt gjennom alternativene
For eldre arbeidstakere kan det være spesielt viktig å tenke gjennom konsekvensene av å miste jobben som følge av en omstilling.
Vel så viktig kan det være å gjøre individuelle vurderinger av helse
og livssituasjon for å ﬁnne ut om livet utenfor arbeidslivet vil være
det beste. Familie og fritid er viktige verdier for de ﬂeste. Mange
erfarer likevel at deltakelse i arbeidslivet er en forutsetning for et
balansert og rikt liv.
Søk råd
Alle seniorer kan søke råd og hjelp i en omstillingssituasjon.
Hvis det ikke ﬁnnes interne hjelpere i virksomheten, ﬁnnes det
andre muligheter. Det kan være kontakt med arbeidslivets organisasjoner eller Nav-kontorene. •

Geir Vinsand er konsulent i Vinsand AS. Fremstillingen ovenfor
bygger han blant annet på ”Utredning om seniorer og omstilling”
av Anne Inga Hilsen (Aﬁ), Tove Midtsundstad (Fafo) og Trond Åge
Langvik (Stiftelsen Østfoldforskning), 2006. Kronikken er tidligere
publisert i Seniorpolitikk.no.

For kun 195 kr kan du prøve Morgenbladets vektklubb i 3 måneder! Her er oppskriften du vil få glede av i både
arbeids- og selskapslivet: Ukentlig lesing av gode artikler om kultur, politikk og forskning. Du kan melde deg inn på
www.morgenbladet.no, eller sende en e-post til abonnement@morgenbladet.no, eller en sms med kodeordet MORGEN til 1960.
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YS fortsetter å vokse
I løpet av første halvår 2006 ble 2500 ﬂere arbeidstakere medlem
i et YS-forbund. Dermed fortsetter medlemsveksten fra annet
halvår i fjor, i løpet av ett år har YS vokst med 4 200 medlemmer:
Brutto medlemstall per 1. juli 2006 er nå 204 457 fordelt på 23
forbund.
Også tallet på yrkesaktive medlemmer viser tilsvarende stigning i perioden. Ett bidrag til medlemsveksten er Norske Meierifolks Landsforening som kom inn i YS 1. juli.
- Det er hyggelig å registrere at den jevne veksten vi har hatt
de siste årene fortsetter, sier YS-leder Randi G. Bjørgen: - Det er
en positiv medlemsutvikling i alle YS fem sektorer. Det betyr at
YS-forbundene driver et godt og målrettet rekrutteringsarbeid,
men også at de er villige til å stå på barrikadene når det er til
medlemmenes beste, fastslår YS-lederen.
- Sist, men ikke minst, bidrar det tallrike korpset av tillitsvalgte
til den totale veksten, her ﬁnnes det mange dyktige mennesker.
Hver dag viser de arbeidstakerne verdien av det faglige arbeidet
som foregår, både i regi av forbundene og gjennom hovedorganisasjonen. Dermed velger stadig ﬂere norske arbeidstakere å
organisere seg, fastslår YS-leder Randi G. Bjørgen. •
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Den europeiske sentralbankens (ECB) vedtak om å heve rentenivået til 2,75 prosent rett før sommeren, var begrunnet med frykt
for økt lønnsvekst i EU. Dette er feil fokus mener Den europeiske
faglige samorganisasjonen (EFS), der vår egen hovedorganisasjon
YS er med. I en undersøkelse som tar for seg lønnsutviklingen
i medlemslandene vises det til at den gjennomsnittlige timelønnsveksten har falt fra 3,2 prosent i 2002 til 2,3 prosent i 2005.
Med en gjennomsnittlig prisvekst på 2,2 prosent i fjor, betyr det
at reallønnsveksten stagnerer. Årets oppgjør så langt viser en
lønnsvekst på 2,5 prosent for EU-landene og representerer ikke
noen risiko for prisveksten, mener EFS. •

Redusert tidligpensjonering
Kommunesektoren opplever nå mindre press på ordningene
med tidligpensjon. For en yrkesaktiv 50-åring økte forventet
pensjoneringsalder med snaue fem måneder fra 2002 til 2004. I
helseforetakene var økningen på åtte og en halv måned, melder
seniorpolitikk.no. Beregningene fremgår av en Fafo-rapport av
Tove Midtsundstad. •
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Nytt industriforbund i LO
I begynnelsen av september går Norsk Olje og Petrokjemisk
Fagforbund (NOPEF) og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund
sammen i et nytt stort industriforbund. Arbeidsnavnet er Industri
Energi (ie). Hovedbegrunnelsen er å øke forhandlingsstyrken og
den politiske påvirkningskraften, med bakgrunn i endringer i
arbeidslivet som disse bransjene merker godt. NOPEF har i dag
19.000 medlemmer, mens Kjemisk har 26.000. Med 45.000 medlemmer vil Industri Energi bli LOs femte største forbund. Dagens
NOPEF-leder Leif Sande blir trolig leder av det nye forbundet. •
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Ledig vikariat som barnebibliotekar
Det er ledig 100% vikariat som barnebibliotekar
ved barneavdelingen på Drammen bibliotek fra
1. november 2006 til 1. november 2007.

DRAMMEN BIBLIOTEK
Drammen bibliotek er inne i
en spennende prosess med å
utvikle Drammensbiblioteket
som er det første i sitt slag i
Norge. Fra 1. desember 2006
skal Drammen bibliotek
samhandle med Buskerud
fylkesbibliotek og biblioteket
ved Høgskolen i Buskerud på
en slik måte at det framstår
som ett bibliotek for
publikum. Drammen bibliotek
har i tillegg en filial
beliggende i bydelen Fjell.
Dette er en bydel med mange
flerkulturelle innbyggere; noe
som gjør bydelen spennende,
utfordrende og fargerik.
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Ansvarsområder:
• Planlegging og videreutvikling av bibliotekets
tilbud til barn og unge - fortrinnvis ved
Fjell filial
• Viderutvikling av samarbeidet med
barnehager, skoler, helsestasjoner osv
Hovedoppgaver:
• Bokprat og litteraturformidling
• Driftsansvar for lese- og språkstimuleringsprosjektet BOKTRAS i Drammen
• Vakter i barneavdelingen og i bibliotekets
veiledningsskranke. Kvelds- og lørdagsvakter
må påregnes

Lønn etter gjeldende avtaler og søkers
kompetanse, kvelds- og helgetillegg.
Nærmere opplysninger kan fås ved
henvendelse til seksjonsleder Berit Norvoll,
tlf. 32 04 63 08,
e-post: berit.norvoll@drammen.kommune.no
For nærmere opplysninger om
Drammen bibliotek, se vår hjemmeside:
http://bibliotek.drammen.kommune.no
eller Sambibliotekets hjemmeside:
http://www.sambiblioteket.no
Skriftlig søknad med CV sendes:
Drammen bibliotek Boks 136-Bragernes
3001 DRAMMEN
Søknadsfrist: 1. oktober 2006

Ønskede kvalifikasjoner:
• Godkjent bibliotekarutdanning, eksamen fra
HIO, avd. for journalistikk, bibliotek- og
informasjonsfag eller tilsvarende godkjent
bibliotekarutdanning
• Utadvendt person med god kunnskap om
barne- og ungdomslitteratur
• Personlig egnethet vektlegges

HORTEN KOMMUNE

Stryn Bibliotek

Virksomhet kultur og idrett

Biblioteksjef - St.nr. 115/06

Aukra kommune – Oppvekst og kultur
Aukra kommune har ca. 3000 innbyggjarar. Kommunesenteret ligg på øya Gossen, ca. 30 min. reisetid frå
Molde. Hovudnæringa er skipsbygging/reparasjon,
ﬁske, ﬁskemottak/foredling og jordbruk. Kommunen har
eit allsidig kultur- og fritidstilbod og godt utbygd kulturskole.
Aukra er ilandføringskommune for gassen frå Ormen Lange-feltet i
Norskehavet. Norske Shell skal ha driftsansvaret frå 2007

Ledig 100% vikariat
som bibliotekar frå 01.10.2006
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100 % stilling for snarlig tiltredelse.
Horten bibliotek består av hovedbibliotek og en ﬁlial.
I tillegg har biblioteket driftsansvar for fengselsbiblioteket
ved Bastøy fengsel. Hovedbiblioteket er i ferd med å ta i
bruk RFID-teknologi.
Biblioteksjefen har faglig og administrativt ansvar for
bibliotektjenesten i kommunen. Stillingen er organisert
som enhetsleder i virksomhet Kultur og idrett.
Vi søker en engasjert, utadvendt og kreativ person med
godkjent bibliotekfaglig utdanning og ledererfaring.
Personen må ha gode samarbeidsevner, kunne vise
til resultater og ha visjoner for fremtidens bibliotek.
Arbeidsvilkår i henhold til HTA. Lønn etter avtale.
For ytterligere opplysninger ta kontakt med
virksomhetsleder Bente Molvig, tlf. 33 08 53 74 eller
biblioteksjef Berit Borgen, tlf. 33 08 53 30.
Horten kommune oppfordrer alle våre søkere om å
søke på stillingen via vårt digitale søknadssenter
http://min.e-kommune.no/horten/veiledere.
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med
de rettigheter og plikter som følger av overenskomster,
reglementer og lover. Det ytes også ﬂyttegodtgjørelse etter
kommunens retningslinjer. Kopier av attester og vitnemål
taes med til et eventuelt intervju.
Søknadsfrist: 20.09.2006
Vennligst referer til stillingsnummer i søknaden !
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Aukra folkebibliotek - Biblioteksjef – 100%
Vår biblioteksjef går over i anna stilling og vi søkjer hennar
etterfølgjar.

Vi tilbyr eit bibliotek som har:
- mediakatalog på nett i tett samarbeid med skolane
- utstillingssamarbeid med kulturskole og kunstlag
- ei kommuneleiing som er seg bevisst biblioteket sin verdi og
funksjon
- 1, 5 tilsette og er organisert under Oppvekst og kultur (OKU)
- gode rammer for vidare utviklingsarbeid
Lønn: Etter avtale
Søknadsfrist: 20. sept. 2006
Tilsetting: snarast / etter avtale
Kontakt: Einingsleiar Oppvekst og kultur Ingvild Aas 71 17 15 00

Ved Høgskolen
Gjøvik,økonomiseksjonen,
biblioteket
Høgskolen iiGjøvik,
stilling
som:som
er det ledig
ledig hel
fastfast
100%
stilling

BIBLIOTEKAR
FØRSTEKONSULENT
Tiltredelse
snarest mulig
Hovedarbeidsoppgaver
vileller
blant annet være
senest
1.
januar
2007.
innen regnskap, rapportering og lønn.
For utfyllende
utfyllende opplysninger
tiltil
For
opplysningerhenvises
henvisesdetdet
fullstendig utlysning
på våre
våre hjemmesider:
fullstendig
utlysing på
hjemmesider:
www.hig.no under
www.hig.no
underledige
ledigestillinger,
stillingereller på
Aetat
sine
hjemmesider.
eller på NAV sine hjemmesider.

www. allrek.no

Ønska kvaliﬁkasjonar:
- Bibliotekfagleg utdanning
- Gode samarbeidsevner
- Initiativrik, kreativ og utadretta med ønske om å vidareføre
biblioteket som ein aktiv formidlings- og samhandlingsaktør
i skole- og kulturliv.
- God kjennskap til IKT

Søknadsfrist:
25.juni
september
Søknadsfrist: 28.
2006. 2006.
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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:
– Di større avis,
di dummare framside, ser det ut til.
Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...
Berge Furre

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!

DAG OG TID
Pilestredet 8,
0180 Oslo7044
• Tlf:St.
21 Olavs
50 47 21
• E-post:
Postboks
plass,
0130tinging@dagogtid.no
Oslo
Tlf.
21 50 47 21
Årsabonnement
kostarE-post
kr 895,–tinging@dagogtid.no
Tilbodet gjeld nye abonnentar
Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)
Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

Leie gård i Sørvest Frankrike?

www.vagant.com
Medlemmer av
Bibliotekarforbundet
får 20 % rabatt!

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

En gresk øy...

PRØV KLASSEKAMPEN
3 UKER GRATIS!

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

Utfordrer det etablerte

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!

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet
Leder:
Rådgiver:
Konsulent:
Adresse:
Telefon:
Fax:
E-post:
URL:

Monica Deildok
Thor Bjarne Stadshaug
Eva Trønnes
Lakkegt. 21, 0187 Oslo
22 17 04 95
22 17 04 96
bf@bibforb.no
www.bibforb.no
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Forbundsstyret
Leder
Monica Deildok
Tlf. mobil: 41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

9RKESAKTIV

'ODKJ "IBLIOTEKAREKSAMEN ¿R

3TUDENT
)KKE YRKESATIV
!RBEIDSGIVER

Nestleder
Hanne Brunborg
Gol bibliotek
Tlf. mobil: 99 69 64 80
E-post: hanne.brunborg@bibforb.no

!RBEIDSSTED

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

4LF

!DRESSE

0OSTNR

Styremedlemmer
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Liv Evju, Rælingen videregående skole
Morten Haugen, Ørland bibliotek
Ritha Helland, UB Bergen
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag
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Fylkeslag
Finnmark
Mari Lundevall
Finnmark fylkesbibliotek,
Telefon: 78 40 71 75
E-post: E-post: mari.lundevall@ffk.no

Sogn og Fjordane
Kasper Vejen
Sogndal bibliotek
Telefon: 57 62 96 63
E-post: kasper.vejen@sogndal.kommune.no

Vestfold
Lise Wolden
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Telefon: 33 41 26 41
E-post: lise.wolden@dsb.no

Troms
Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek & byarkiv
Telefon: 77 79 09 05
Epost: stine.fjeldsoe@tromso.kommune.no

Hordaland
Elin Golten
Hordaland fylkesbibliotek
Telefon: 55 23 93 73
E-post: elin.golten@hordaland-f.kommune.no

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

Nordland
Grete Gløsen Josefsen
Rana bibliotek
Telefon: 75 14 61 00
E-post: grete.josefsen@rana.folkebibl.no

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

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

Trøndelag
Heikki Knutsen
Nærøy folkebibliotek
Telefon: 74 38 26 00
E-post: heikki.knutsen@naroy.kommune.no

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

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

Møre og Romsdal
Marianne Dahle
Kristiansund videregående skole
Telefon: 71 57 06 80
E-post: bibliotek@krsund.vgs.no

Telemark
Arild Skalmeraas
Høgskolen i Telemark/Biblioteket i Bø
Telefon: 35 95 25 43
E-post: arild.skalmeraas@hit.no

Oslo/Akershus
Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon: 64 84 08 54
E-post:
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no
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B-PostAbonnement
Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

Gutter og harde fag
Når jeg intervjuer nye bibliotekarstudenter
og kan formidle stor variasjon i bakgrunn og
interesser hos disse kommende kollegaene
våre, så vil jeg påstå at det gjenspeiler noe
svært løfterikt for yrkets framtid. Det er ikke
en privatsak om en kvinnelig bibliotekarstudent har utdanning som elektroingeniør
fra før. Eller at guttenes andel av studentene
er mer enn dobbelt så stor nå som i mine
studentdager. Slike utviklingstrekk er av
bibliotekpolitisk betydning!
Når jeg snakker med de nye bibliotekarstudentene ved Høgskolen i Oslo hver høst,
er det med en viss spenning. For hadde jeg
hver gang møtt en homogen gjeng lavmælte
damer med skjønnlitterære interesser, så
hadde bransjen gått dystre tider i møte.
Ikke et vondt ord sagt om verken damer
eller skjønnlitteratur. Men da vi for ikke
lenge siden årlig ”fornyet” yrkesgruppa med
90 prosent damer årlig, kastet det lange
feminine skygger over bibliotekutviklingen
i landet. Og bibliotekutviklingen må være
breiere enn som så, både i fag-, folke- og
skolebibliotek.
Derfor er det så ﬂott å møte årets nye
kull ved bibliotekarutdanninga i Oslo. Over
tretti prosent menn viser en god utvikling.
Ved opptaket i 2005 var det hele 38 prosent
menn. Blant kvinnene får jeg også inntrykk
av endrede trender. Det virker nå som ﬂere
har annen utdanning fra før, enten det er
innen informatikk, som elektroingeniør,
møbelsnekker eller annet.
Er bransjen bevisst hva vi kan bruke
denne variasjonen til? Hvorfor er det viktig
med et bredere spekter av nye kollegaer?
La meg ta noen eksempler: Hvert år
arrangeres Forskningsdagene rundt om i
landet. Noen bibliotek er med og har arran-

gementer. Mange har det
ikke. Svært mange. Da jeg
besøkte Stange bibliotek
i fjor, viste bibliotekar
Per Olav Sanner at Forskningsdagene nettopp er
en mulighet til å fremme
de harde fagene, gjøre dem
spennende for unger og gi
dem en assosiativ kobling
Unge gutter under Forskningsdagene i Stange bibliotek i fjor. Kanskje de
til faglitteraturen. I Stange
fikk seg en smak av morgendagens bibliotek?
bibliotek satt skoleklasser
og lagde periskop av melkeheten assosierer bibliotekarer i større grad
kartonger, DNA-strenger av seigmenn og
med harde fag, så kan det se dystert ut for
tannpirkere, og raketter av colaﬂasker. Tenk
bransjen. Og fremdeles: Intet vondt sagt om
deg for et barn å gå fra rakettverkstedet i
skjønnlitteraturen og formidling av denne.
biblioteket og ut på ballplassen for å sende
Tvert imot.
ﬂaskerakettene hundre meter av gårde med
Et nyttig perspektiv kan være dette: Om
trykkluft! Det gir noen ﬂere forventninger
tre år kan liberalistene komme til regjeringsom hva biblioteket kan gjøre for deg, i tilmakt. Og da er det ikke sikkert at det de opplegg til hva anbefalt skjønnlitteratur gir av
fatter som ensidig fritidslesing vil stå høyt i
leseferdigheter og opplevelser. Og hvilken
kurs som et oﬀentlig betalt anliggende. Da
link gir ikke dette mellom fag- og folkemå vi ha et solid bein å stå på som dreier seg
bibliotek?
om påviselig nytte for samfunnet, med en
Bibliotekarforbundet har bidratt til
argumentasjon som liberalister godtar.
rekrutteringen til bibliotekarstudiet ved
Derfor er det grunn til å ønske de nye
annonsekampanjer hver vinter de siste ﬁre
kullene bibliotekarstudenter velkommen.
årene. Vi tror det har bidratt til gode søkerDe forteller oss at en ny bibliotekverden er
tall og en viss variasjon. Men også BF bør
mulig. Og for Bibliotekarforbundet er dette
tenke mer kreativt på hvordan vi kan friste
like viktig. BF dreier seg ikke bare om lønn.
ﬂere med interesser innen harde fag, til å
Det er et spekter av fenomener som spiller
bli bibliotekarer. Hvilke arenaer bør man
inn på medlemmenes forhold til jobben nå
da oppsøke? Hvilke miljøer kan vi henvende
og i framtida. Skal vi sikre arbeidsplassene
oss til?
våre, utvikle ﬂere og sørge for at det er spenFor dette dreier seg om yrkets framtid.
nende å gå på jobb, må vi være ﬂere menn og
Dersom vi ikke styrker bibliotekene også
vi må være ﬂere forskjellige typer, slik våre
på de ikke-skjønnlitterære delene, dersom
nye kollegaer ser ut til å være.
vi ikke blir mer initiativrike og kreative på
formidling av denne delen av bibliotekets
Erling
Erling Bergan
Bergan
tilbud, dersom vi ikke sørger for at allmenRedaktør

Redaktør

Sitatet
”Hvorfor søger færre ind på bibliotekaruddannelsen, optaget ”løber lige rundt” på skolen i
København, men heller ikke mere, mens uddannelsen i Aalborg mangler et helt hold.
…
Hvad i alverden er der i vejen med at være bibliotekar, er sandheden, at mange unge er fyldt
op med fordomme over faget og snarere ser en bogværge ved støvede hylder for deres indre
blik frem for en moderne informationsspecialist?”

Redaktør Henr ik
Hermann i danske
BFs blad Bibliotekspressen 13/2006.

