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Klar melding

Mandag 25. september ble ABM-utviklings lenge bebu-
dede bibliotekutredning - Bibliotekreform 2014 - presen-
tert for folket både i digitalisert og trykt form, som seg 
hør og bør.

Etikk i nordisk perspektiv
De kalte det et samnordisk etikkseminar for biblioteka-
rer og informasjonsspesialister. Stedet var Stockholm 
og dagen var 11. september. Et førtitalls mennesker var 
samlet til yrkesetisk loftsrydding og prøvesmaking av 
etiske dilemmaer. Det ble slett ikke verst.
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Lederen har ordet

Monica Deildok

Forbundsleder

Bibliotekutredningen foreligger nå, og får 

naturligvis stor oppmerksomhet i dette 

nummeret av Bibliotekaren. Utredningen 

legger en del viktige føringer for fremti-

den. Konsolidering av folkebibliotekene, 

Nettverket: Norgesbiblioteket, satsing 

på Norsk Digitalt Bibliotek, Kompetanse-

utviklingsprogram for bibliotekarer er 

noen av hovedpunktene som BF har vært 

opptatt av å løfte fram i forbindelse med 

utredningen. 

Det er viktig å poengtere at utredningen 

legger opp til en satsingsreform, ikke en 

innsparingsreform. Dette gjør det selvsagt 

langt enklere og også langt viktigere å innta 

en positiv holdning til utredningen, slik 

som BF har gjort. 

Jeg ser store utfordringer knyttet til 

mange av elementene i utredningen, spe-

sielt knyttet til forslaget om konsolidering 

av folkebibliotekene. Allikevel mener jeg 

dette er et godt tiltak, og at dette er den 

veien vi må gå. Jeg kan ikke se annet enn 

at utredningen har rett når den peker på at 

dette er et sentralt element for å bygge opp 

de sterke bibliotekene og ikke minst de gode 

fagmiljøene som skal være i stand til å tilby 

sømløse bibliotektjenester med utgangs-

punkt i egen kompetanse og deltakelse i 

digitalt og faglig nettverk. Helt sentralt i 

forhold til konsolidering vil det være med 

kompetansetilfang for bibliotekarer, noe 

utredningen også legger opp til. 

For Bibliotekarforbundet vil en struk-

turendring i folkebiblioteksektoren legge 

stort press på tillitsvalgtsapparatet fordi 

det vil avstedkomme en rekke omstillings-

prosesser. Våre tillitsvalgte vil få en nøkkel-

rolle å spille i gjennomføringen av disse 

prosessene. Denne jobben er vi godt skodd 

til å utføre fordi vi har et meget dyktige 

tillitsvalgte som vi har tid til å styrke ytter-

ligere gjennom kompetanseoppbygging på 

omstilling. 

En konsolidering av folkebibliotekene 

er vanskelig å se for seg uten at lov om 

folkebibliotek endres i forkant. Og disse 

to elementene henger nøye sammen. Lov 

om folkebibliotek legger sterke føringer 

for strukturen, og den legger føringer for 

fagutdannet kompetanse koblet opp mot 

strukturen. Jeg tenker her på § 5 – som 

slår fast at det skal være fagutdannet bi-

blioteksjef i kommunene. Selv om loven 

også åpner for interkommunalt samarbeid, 

mener jeg at denne bestemmelsen i seg selv 

ikke er tilstrekkelig for å kunne gjennom-

føre en storstilt konsolideringsprosess av 

det omfanget som utredningen legger opp 

til. Jeg vil hevde at det må vedtas juridiske 

virkemidler som sikrer fagkompetanse i et 

konsolidert folkebiblioteklandskap, før en 

konsolidering for alvor kan realiseres. 

Jeg mener at vi må være villige til å 

diskutere et bortfall av § 5, noe som vil 

være naturlig i lys av konsolidering, men 

bare dersom kompetansekravet ivaretas på 

annen måte i en ny lov.

På bakgrunn av dette blir det viktig 

for BF å sette lov på dagsorden i tiden som 

kommer.

I mellomtiden strømmer protokollene 

fra lokale forhandlinger i KS sektoren jevnt 

og trutt inn til BFs sekretariat, og de viser at 

BF nok en gang har oppnådd gode resultater 

lokalt. Resultatene er ikke systematisert 

ennå, så dette er basert på enkeltstående 

inntrykk, men jeg er ganske sikker på at 

systematiseringen vil vise at inntrykket er 

riktig. Ikke bare viser de god lønnsmes-

sig uttelling, de viser også at våre lokale 

forhandlere har tatt tak i stillingskoder 

og ujevnheter, feil og uheldige utviklings-

trekk og kort sagt tatt overordnet ansvar 

for gjennomføring av et solid tariff politisk 

arbeid lokalt. 

I statlig sektor er det foreløpig bare 

forpostfektingene som har startet, men 

staten følger snart etter i selve forhand-

lingene også. Jeg er veldig spent på resul-

tatene herfra i år. Ikke bare på grunn av at 

det ligger en stor lokal pott til grunn for 

forhandlingene, men også fordi vi har fått 

en ny lønnsplan som bør gjøre det enklere 

å forhandle medlemmer over i de høyere 

innplasserte stillingene som er avlønnet 

i spenn (1515 Bibliotekar (43-65) og 1077 

Hovedbibliotekar (47-75)). 
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TEKST & FOTO • Sunniva Evjen
 Masterstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap,
 Høgskolen i Oslo

På pressekonferansen samme dag gjorde direktør Jon Birger Østby 

kort rede for hovedpunktene i utredninga, som han tidligere på 

formiddagen hadde overrakt kulturminister Trond Giske. Selve 

u tredninga består av to deler. Den slanke førstedelen beskriver strate-

gier og tiltak. Den andre delen heter ”Norgesbiblioteket - nettverk 

for kunnskap og kultur”, og teller et betydelig antall fl ere sider. Men 

er likevel verdt å lese, skal man tro direktør Jon Birger Østby: 

- Det er et viktig dokument. Den viser bakgrunnen og grunn-

laget for arbeidet som har blitt gjort. 

Arbeidet med utredninga har vart i to år, og er gjort på oppdrag 

fra Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet. 

Bak utredninga står altså ABM-utvikling selv, men også referanse-

grupper bestående av både bibliotekfolk og brukerrepresentanter. 

Mange har ventet spent på en ny, norsk bibliotekutredning. Hvor 

går norsk bibliotekvesen? Hva skal være satsingspunktene i åra 

som kommer?

Klar melding
Mandag 25. september ble ABM-utviklings lenge 
bebudede bibliotekutredning - Bibliotekreform 
2014 - presentert for folket både i digitalisert 
og trykt form, som seg hør og bør.

Djerv digital satsing
Et av hovedpunktene i Østbys presentasjon var en sterk digital 

satsing i norske bibliotek, både i forhold til innhold og tjenester. En 

egen abm-portal som skal gi tilgang til kultur og kunnskap er et 

av tiltakene som skal iverksettes. Østby sa at selv om en nettportal 

for noen vil høres gammeldags ut, mener ABM likevel at det er noe 

som både sektoren som sådan og brukerne trenger. 

Planene om et norsk digitalt bibliotek nevnes også spesielt i 

u tredninga. Der er målet at felles søk i norske bibliotekdatabaser 

skal gjennomføres innen 2014. Østby nevnte også samsøk på tvers av 

kildetyper som svært interessant. I den forbindelsen er det naturlig 

å se på digitalisering, og dette er også inkludert som eget punkt i 

utredninga. I løpet av 2008 skal det etableres et eget program for 

digitalisering av materiale i arkiv, bibliotek og museer.

Østby påpekte at det digitale Nasjonalbiblioteket her er en 

n aturlig samarbeidspartner, der fins det mye kompetanse på 

o mrådet. Men han understreket at denne satsingen vil komme i 

tillegg til digitalt NB.

Bibliotekets mange ansikter
Som bibliotekarer kjenner vi godt til de mange rollene et biblio-

tek kan ha - og skal ha. Det er også anerkjent av Bibliotekreform 

2014. Det er nemlig langt fra bare digitalisering som opptar ABM 

i utredninga.  Biblioteket som møteplass, læringssted og brobygger 

blir trukket fram. At biblioteklokalet også spiller en rolle som fysisk 

rom, er verdt å merke seg:

- Det krever investeringer, understreket Østby, og nevnte det 

nye folkebiblioteket i Tromsø som et eksempel på at tilrettelagte 

lokaler har vært med på å skape en svært vellykket møteplass lokalt. 

Tromsø har hatt stor økning i besøkstallene etter nyåpningen, og 

fremstår som et moderne, åpent og inviterende møtested. For at 

dette skal kunne bli en realitet må det etableres et investerings-

program for biblioteklokaler. Andre viktige punkt er økt satsing 

på litteraturformidling, videreutvikling av bibliotekets rolle som 

læringsarena, og det settes også fokus på bibliotekets rolle i forhold 

til innvandrere og fl erspråklige brukere. 

Sentrale personer i ABM-utvikling, minus direktør Jon Birger Østby, under 
pressekonferansen da bibliotekutredninga ble offentliggjort. Fra venstre in-
formasjonsdirektør Lars Egeland, utviklingsdirektør Leikny Haga Indergaard og 
seniorrådgiver Grete Bergh. 
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Et annet ledd i styrkingen av biblioteket som fysisk rom er å gi 

det en tydeligere rolle som digital brobygger: 

 - Det er et mål at alle landets bibliotek skal ha trådløs nett-

verksforbindelse innen 2010, sa Østby. 

Det bør også nevnes at utredninga vektlegger at bibliotek-

tjenestene i norske fengsler skal styrkes, og det ambisiøse målet om 

eget bibliotek i fengsler med mer enn 25 innsatte, samt alternative 

– men fullverdige – bibliotektjenester i mindre fengsler står det 

absolutt respekt av.

Organisatorisk reform
- Vi trenger en organisatorisk reform i norske bibliotek, sa Østby. 

Bakgrunnen for dette ønsket ligger i et mål om å heve kvaliteten på 

norske bibliotek. Noen bibliotek, spesielt små folkebibliotek, man-

gler i dag ressursene som trengs for å ”bringe bibliotekene opp på et 

høyere nivå”, som det heter i utredningen. Konsoliderte bibliotek er 

derfor et ønske fra ABM-utvikling, og en del av bibliotekreformen 

de ønsker å gjennomføre. Regionale og fylkeskommunale bibliotek-

planer er helt avgjørende for en slikt omstrukturering, men alt skal 

skje i samarbeid med kommunene. 

- I Norge er det kun Tønsberg og Nøtterøy som har organisert 

seg etter en slik modell, sa Østby. Hvis målene i utredningen skal 

gjennomføres, vil det høyst sannsynlig være mange som følger 

dette eksempelet. 

Økt kunnskap
Kompetanse og forskning er et annet viktig poeng i bibliotek-

utredninga. Kompetanse- og kunnskapsutvikling er viktige stikk-

ord, og skal i følge utredninga skje gjennom blant annet videre- og 

etterutdanning, hospitering i utenlandske bibliotek, økt satsing 

på bibliotekforskning og nettverkgrupper til fremme av faglig 

utvikling. 

25. september ble tilsynelatende ingen blåmandag for de biblio-

fi le. Foreløpige signaler tyder på at utredninga har blitt godt tatt i 

mot av bibliotek-Norge. Den favner vidt, setter fokus på brukerne, 

og legger opp til en fremtidsrettet bibliotekutvikling Norge godt 

kan være bekjent av. Hvis man likevel ønsker å lete etter kontrovers 

– og det hender jo - er det ikke utenkelig at den organisatoriske 

bibliotekreformen vil møte motbør i enkelte kretser. 

Nå skal utredningen ut på høring. Så gjenstår det å se hvilke 

reaksjoner som kommer fra det norske bibliotekvesenet. Og - ikke 

minst hvilke politiske konsekvenser vi kan vente oss i kommende 

statsbudsjett. •

Skal ABM-utvikling omsider få en respektert posisjon i bibliotekkretser? Ut-
redninga har i alle fall vakt større begeistring enn russehumoren de vartet opp 
med under bibliotekmøtet i Molde for to år siden. (Foto: Erling Bergan)

Tiltakene som er foreslått i 
bibliotekutredninga: 

• Etablere en abm-portal som felles inngang til nett-

baserte kultur- og kunnskapsressurser

• Iverksette programmet Norsk digitalt bibliotek

• Gi tilgang til sentrale kunnskapskilder gjennom 

lisense r og andre vederlagsordninger

• Etablere et program for digitalisering av materiale i 

arkiv, bibliotek og museer

• Stimulere til utprøving av nye IKT-tjenester og  -løs-

ninger

• Etablere et fast samarbeid mellom bibliotekmyndig-

hetene og utdanningsmyndighetene på nasjonalt 

nivå

• Utvikle verktøy og metoder for opplæring i informasjons-

kompetanse

• Utvikle tilgang til vitenskapelig informasjon produsert 

ved universitet og høgskoler gjennom åpne digitale 

løsninger

• Iverksette et program for litteraturformidling

• Sette av nasjonale midler til produksjonsstøtte og 

litteratur formidling i Den kulturelle skolesekken 

(DKS)

• Utvikle en handlingsplan for å styrke bibliotek, arkiv 

og museer som lokalhistoriske sentre

• Styrke og utvide de off entlige innkjøpsordningene for 

litteratur og andre medier

• Bidra til inkludering av innvandrerne gjennom 

l itteratur- og kunnskapsformidling

• Gjennomføre planen for bibliotektjenester i f engslene

• Etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek 

gjennom en konsolideringsprosess som omfatter 

b ibliotekene i fl ere kommuner

• Iverksette et program for skolebibliotekutvikling

• Etablere et investeringsprogram for biblioteklokaler

• Utstyre alle bibliotek med trådløst høyhastighetsnett

• Etablere en transportordning for distribusjon av 

m ateriale mellom bibliotek i Norge

• Endre dagens biblioteklovgivning for å sikre sam-

arbeidet i et nasjonalt biblioteknettverk

• Styrke krav til skolebibliotektjenester i forskriften til 

opplæringsloven

• Gjøre Norgesbiblioteket kjent gjennom profi lering av 

innhold og tjenester

• Utvikle verktøy og metoder for evaluering og kvalitets-

heving av virksomheten i bibliotekene

• Etablere et kompetanseutviklingsprogram for å styrke 

Norgesbiblioteket og de konsoliderte bibliotekene

• Utvikle et hospiteringsprogram for bibliotekansatte

• Opprette nettverksgrupper med deltakere fra ulike 

bibliotektyper med sikte på å utvikle nye tjenester, nye 

arbeidsmetoder eller ny organisering

• Styrke og videreutvikle et kompetansemiljø for opp-

havsrett og personvern ved Nasjonalbiblioteket

• Etablere forskningsprogram der abm-området 

i nngår
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TEKST & FOTO • Erling Bergan

Forbundsleder Monica Deildok har hatt 

knappe to døgn på seg til å lese bibliotek-

utredninga. Midt oppi telefoner fra 

tillits valgte om lokale forhandlinger og 

gjeninnfl ytting av BF-kontorene i Lakkegata 

etter ombygging, får vi hennes synspunkter. 

Men tro ikke at dette er en venstrehånds-

manøver fra fagforeningssjefen. Tvert imot. 

Hun griper utredninga med begge hender 

og gir tydelig uttrykk for at dette er en svært 

viktig for Bibliotekarforbundet. 

- Her er det så mange forslag som vil 

videreutvikle biblioteklandskapet på en 

p ositiv måte. Jeg håper folk ser det. Her 

ligger det så mye omstilling som vil få kon-

sekvenser for mange av våre medlemmer, 

at vi må fi nne gode samarbeidsrelasjoner 

med fl ere parter om dette. Og her er det så 

mange kimer til biblioteksatsing fra myn-

dighetene, at vi som et off ensivt forbund må 

forholde oss konstruktivt til dette. 

- Så Bibliotekarforbundet vender tom-

melen opp?

- Etter en gjennomlesning av strategi-

dokumentet, del 1 i bibliotekutredingen, er 

BF overveidende positiv til utredningens 

hovedelementer og retningsangivelser, sier 

Monica Deildok, og legger til: 

- Ett av hovedgrepene som foreslås er 

sammenslåing av de små folkebibliotekene. 

Denne konsolideringa av folkebibliotekene 

er riktig vei å gå. Det er nødvendig for 

mange folkebibliotek å inngå i større orga-

nisatoriske og faglige enheter for å henge 

med på alle endringene som folkebibliotek-

tilbudet må gjennom i årene framover. 

- Må vi regne med at dette fører til færre 

fysiske bibliotekenheter?

- Ikke nødvendigvis. Men en større 

bibliotekorganisasjon kan på bredere basis 

vurdere hva slags tjenestetilbud som trengs 

og hvor tjenestestedene skal være. Konsoli-

derte bibliotek kan for eksempel ha et bedre 

og bredere utgangspunkt til å foreslå egen 

bokbussrute. Derfor er det også positivt 

med utredningens forslag om å etablere et 

investeringsprogram i biblioteklokaler, som 

omfatter både faste avdelinger og mobile 

tjenester.

- Konsolideringa vil vel føre til store 

omstillinger for Bibliotekarforbundets 

medlemmer?

- Det er klart. Dette vil ikke bli lett. 

Det er en storstilt strukturreform det 

legges opp til her, og det blir en skikkelig 

utfordring. Hundrevis av bibliotekarer vil 

skifte organisatorisk tilhørighet. Mange 

bibliotekarer vil få andre arbeidsoppgaver. 

Lederoppgaver vil bli annerledes. Det vil bli 

færre biblioteksjefer, men de får til gjengjeld 

større tyngde. Mange enslige biblioteksjefer 

vil for første gang få et fagmiljø. Måter å 

gjøre jobben på vil bli brynt mot hverandre, 

rutiner må justeres, kvalitetskrav samord-

nes. Her er det duket for krevende arbeid 

med omstilling. 

- Hva kan BF bidra med?

- Mye! All erfaring tilsier at seriøst sam-

spill med tillitsvalgte er en forutsetning for 

vellykket omstilling. Den ferske rapporten 

fra Fafo om omstillinger i staten på bekref-

ter det. Dette gjelder de lokale tillitsvalgte 

så vel som BF sentralt. Vi er jo den klart 

største fagforeninga i sektoren. I og med 

at reformen vil drives fram nasjonalt, men 

må gjennomføres lokalt, vil vi måtte skjerpe 

arbeidet vårt på alle nivåer. Sentralt må vi 

konsolidere oss, vi også, slik at alle er kjent 

med mulighetene og problemene som ligger 

i reformen. Vi må sørge for å ha et kurstil-

bud som gjør de lokale tillitsvalgte i stand 

til å håndtere omstillingsprosessen. Og vi 

må sørge for at de lokale tillitsvalgte blir 

konsolidert, slik at vi kan unngå konfl ikter 

mellom personal e og tillitsvalgte i kommu-

nale bibliotek som skal sammenslås. ABM-

utvikling og bibliotekeierne blir ganske 

avhengige av at Bibliotekarforbundet gjør 

en god jobb, for at reformen skal lykkes.

Monica Deildok trekker også inn erfa-

ringene som dansk BF høster med den store 

kommunalreformen de må hanskes med. 

Til Selv om danskene slår sammen sine 

kommunale bibliotek som del av at kom-

munene som helhet slås sammen, 

- Er det fare for at lokalpolitikere benyt-

ter reformen til å skjære ned på bevilgnin-

gene til bibliotekformål?

- Den slags farer er det alltid, enten 

sektoren reformeres eller ikke. Det vil selv-

følgelig være ekstra grunn til årvåkenhet 

mens prosessen pågår. For dette må ikke bli 

oppfattet av kommunene som en anledning 

for innsparing på bibliotekområdet. Her 

må både gamle og nye penger bli med på 

ferden videre. Men frykten for økonomien 

må ikke bli vårt hovedfokus nå. For faren for 

nedskjæringer er nok større uten reformen 

enn med reformen.

Forbundslederen ser store utfordringer 

blant annet knyttet kommunenes eierskap. 

– Mange kommuner vil etter en konsoli-

dering ikke ha full råderett over eget biblio-

tek lenger. Samtidig vil utgiftene til dette 

biblioteket være uavkortede, for ikke å si 

økende. En av hovedutfordringene med å 

gjennomføre konsolideringa ligger nettopp 

i å sikre at dette blir en satsingsreform og 

ikke en eff ektiviserings- og innsparings-

reform. Det er en helt essensiell forutset-

Reformivrig forbundsleder 
BF-lederen ser store muligheter i Bibliotekreform 2014

Forbundsleder Monica Deildok vender stort sett tommel opp for 
bibliotek utredninga. Men hun retter også noen advarende pekefi ngr e 
der utfordringene er store. Det er forslagene om konsolideringa i 
f olke biblioteksektoren som fører til mest fi ngerbruk.
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ning som ligger i bibliotekutredningen, sier 

Monica Deildok, som understreker at dette 

må følges opp. 

- Hvilke andre momenter har fanget din 

oppmerksomhet?

- Jeg har naturligvis kastet meg over 

formuleringene om kompetanse og kom-

petanseutviklingsprogram. Utredninga er 

tydelig på behovet for tilfang av kompe-

tanse. Det er bra. Den har også skissert et 

kompetanseutviklingsprogram, noe som 

selvsagt er helt nødvendig for å få gjennom-

ført sentrale elementer i reformen. Da 

tenker jeg ikke bare på konsolidering, men 

også utviklingen av Norgesbiblioteket og 

satsingen på Norsk Digitalt Bibliotek. 

- På hvilken måte?

- Fordi en viktig forutsetning for å 

kunne tilby nye tjenester er at biblioteka-

rene har reell mulighet til å fornye og videre-

utvikle sin kompetanse. Ordet reell er viktig 

i denne sammenhengen. Det må finnes 

kvalitativt gode utdanningstilbud og det må 

være reelt mulig å delta i dem. Arbeids giver 

må gi bibliotekarene økonomisk mulighet 

til å benytte seg av tilbudene. Derfor er jeg 

glad for at det er knyttet penger til kompe-

tanseutviklingsprogrammet. 

- Norgesbiblioteket er et nøkkelord i 

utredningen, har du gjort deg noen tanker 

om dette?

- Realiseringa av sømløse bibliotektje-

nester, der alle off entlige bibliotek inngår 

i et nettverk, er nødvendig. Og det er vel 

egentlig noe vi alle har ventet på. Eta-

bleringen av Norgesbiblioteket, slik som 

utredningen skisserer, vil innebære en stor 

gevinst for Norges befolkning, både for den 

enkelte og for samfunnet. På individnivå 

gjennom langt bredere og dypere tilgang 

til kunnskaps- og kulturressurser, nærmere 

den enkelte. På samfunnsnivå gjennom en 

langt bedre ressursutnyttelse av de off ent-

lige bibliotekenes samlede ressurser. Det er 

spennende at bibliotekene som utgjør nett-

verket Norgesbiblioteket skal markedsføres 

under en samlet profi l. At vi skal utvikles 

som merkevare. Dette forslaget ligger det 

nok mer krutt i enn man kanskje tror ved 

første øyekast. 

- På hvilken måte?

- Profi lering og markedsføring dreier 

seg om en helhetlig tenkning og mange 

grep. Men svært synlig er – naturlig nok 

- den visuelle profi len til bibliotekene. I 

dag spriker dette i alle retninger. En felles 

visuell profi l vil sende tydelige signaler ut i 

samfunnet og bygge en felles identitetsfø-

lelse innad. Dette tror jeg er klokt. For noen 

vil det kanskje skurre litt følelsesmessig 

i starten. Bibliotekarer er vant til å la sitt 

bibliotek bli identifi sert med eierinstitusjo-

nen, det være seg høgskolen, kommune n, 

universitetet, helseforetaket, muséet, 

fylkeskommunen eller andre off entlige og 

private eiere. Reform 2014 innebærer at vi 

må la det samvirkende nettverket av biblio-

tek bli bærere av identiteten. 

Dette  bringer Monica over til noe av 

det hun synes er noe uavklart i utredninga, 

og det er bibliotekeiernes reaksjoner. – Jeg 

er svært spent på hvordan eierne møter 

utredningas forslag. Deres reaksjoner er 

av avgjørende betydning for at tiltakene 

som er beskrevet kan realiseres, for ikke 

å si lykkes.

- Det er bebudet at det må komme en 

helt ny biblioteklov, uten at utredninga 

angir noen klar retning på dette arbeidet. 

Er du skuff et over det? 

- Jeg registrerer at utredningen skyver 

spørsmålet om lov foran seg. Også spørs-

målet om hvorvidt det skal vedtas en felles 

biblioteklov for alle offentlige bibliotek 

som inngår i det nye Norgesbiblioteket. 

Utredningen berører spørsmålet og peker 

på mange argumenter for og noen mot, 

men konkluderer så vidt jeg kan se ikke på 

dette punktet. Mandatet for utredninga ga 

nok grunnlag for å gå et lite stykke nedover 

denne veien. Men nå er problemstillingen 

til en viss grad brettet ut og temaet overført 

til en samlet debatt i neste omgang. Lovdis-

kusjonen bør følge snart. Lov om folkebibli-

otek er så førende for innhold, tjenestenivå, 

kompetanse og eierskap at det egentlig er 

vanskelig å diskutere mange av tiltakene 

i utredningen samtidig som en famler i 

blinde når det gjelder en fremtidig juridisk 

forankring. Vi må ikke vente for lenge med 

å smake på hvordan formuleringer i mulige 

lovtekster kan komme til å se ut. 

- Har BF innspill å komme med i en slik 

sammenheng?

- Ja, BF skal helt klart bidra. Selvfølgelig 

skal vi bruke tid på å diskutere og formu-

lere, men en ting kan jeg godt antyde: Når 

utredningen (den lange) nevner den fi nske 

modellen som interessant i forhold til kom-

petansekrav, så er det etter min mening et 

brukbart utgangspunkt. 

- Er det noe du er skuff et over ved ut-

redningen?

- Jeg må ta forbehold om at det nå bare 

er noen dager siden de 312 sidene ble slup-

pet løs på oss. Jeg har ennå ikke hatt tid til å 

lese den store Del II fra perm til perm. Men 

så langt kan det se ut som skolebibliotekene 

er viet liten plass og oppmerksomhet. Hvis 

dette stemmer, er det skuff ende. 

- Er det riktig å si at BF-lederen er positiv 

til utredningen?

- Ja. Jeg er overveiende positiv. Men jeg 

ser selvsagt også store utfordringer, spesielt 

når det gjelder strukturendringene i fol-

kebiblioteksektoren, sier Monica Deildok 

til slutt.

Og BF-sjefen vet hvilken rolle hun spil-

ler. Suksess eller fi asko for reformen vil 

avhenge av mange ting, men ikke minst 

av hvordan fagforeningene og deres tillits-

valgte takler dette. Tommel opp eller ned 

fra Monica Deildok kan derfor vise seg å bli 

noe langt mer enn et synspunkt. •

- Realiseringa av sømløse bibliotektjenester, der alle offentlige bibliotek inngår i et nettverk, er nødvendig. 
Og det er vel egentlig noe vi alle har ventet på, sier Monica Deildok.
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Vi stilte følgende fi re spørsmål:

1) Hva er hovedinntrykket ditt av utred-

ninga så langt?

2) Utredninga foreslår konsolidering av de 

små folkebibliotekene. Er dette veien å 

gå?

3) Utredninga foreslår å lansere det søm-

løse ”Norgesbiblioteket” som merkevare. 

Ser du dette som positivt? 

4) Er det spesielt positive eller negative 

forslag i utredninga du vil trekke fram?

Og her er svarene vi fi kk:

Masterstudent Kari Marie Frodesen, 
Høgskolen i Oslo

1) Meldingen inneholder veldig mye bra, 

synes jeg. Jeg fi nner igjen mye av det som 

har vært etterlyst i debatten, f.eks. et par 

av mine ”darlings”: Norgesbiblioteket med 

en samlet biblioteksektor og Norsk Digitalt 

Bibliotek som kan bli rammen for mor-

gendagens bibliotekhverdag. Jeg liker også 

fellestenkningen som går igjen i meldingen, 

som gir håp om at fragmenteringens dager 

er talte... Sist, men ikke minst liker jeg tyde-

ligheten som uttrykkes - at man faktisk VIL 

noe med morgendagens bibliotek.

Jeg undrer meg litt over den gjennomgå-

ende klokkertroen på digitalisering som alle 

tings løsen. Jeg tror man undervurderer den 

langsiktige organisasjonsprosessen vi må 

gjennom for å få dette til.

Jeg synes også man er for bundet av 

dagens virkelighet når man defi nerer mål-

områdene. Ikke minst i forholdet mellom 

innhold/tjenester (omr. 1) og struktur (omr. 

2) er det store overlappinger, og det er i dette 

”rommet” man må klare å tenke nytt. Det er 

jeg ikke helt sikker på om man har klart.

2) Jeg tror ikke vi kommer utenom en 

konsolideringsprosess. Vi er for pulverisert 

som det er i dag. Her har ABM en formel 

som har virket før og som de har tro på.

Jeg tror imidlertid at en slik prosess 

kan gjøres både bra og dårlig. Hvis det bare 

handler om å få mer utav ressursene, vil 

dette på sikt bare føre til mindre bibliotek 

totalt. Hvis man derimot tenker nytt - i 

det nevnte ”rommet” mellom innhold og 

struktur - kan en konsolidering innebære 

fremveksten av en ny, god modell.

Personlig har jeg tro på en modell med 

regionale ”knutepunkter” med mer res-

surser, kombinert med MANGE mindre 

”satelitter” (med utvidet åpningstid) der 

folk bor. Men da er det ikke nok med for-

muleringen om at det ”vanligvis vil være 

minst en avdeling i hver kommune...” Og 

bak/over/under denne strukturen fi nnes 

det digitale biblioteket som ikke kjenner 

noen grenser.

3) Ja, jeg tror en slik profi lering vil være 

positiv. Synliggjøring er noe denne sekto-

ren trenger sårt til, og hemmeligheten ved 

merkevarebygging er at man får et enkelt 

budskap som repeteres - og repetisjon er, 

som kjent, all lærings mor. Men dette blir 

bra bare hvis vi klarer å formulere bud-

skapet på en skikkelig måte. For hva er det 

vi skal profi lere?

En viktig ting jeg savner i meldingen 

er det jeg i Trondheim kalte ”et stort, 

hårete mål”. Det refereres til andres mål, 

f.eks. Norges mål om å være ”en ledende 

kunnskapsnasjon” og NBs mål om å være 

”nasjonal hukommelse”.

Men hva finner jeg om hva Norges-

biblioteket skal være??? ”Et samarbeidende 

nettverk av biblioteker...”. Nei, her må det 

noe kreativ tenking til før man begynner 

profi leringen. Her har man mye å lære av 

det private!

4) Det er mye å kommentere, men kan-

skje bare et par ting til.

Skolebibliotekene er mer synlige enn jeg 

har sett før, det synes jeg er veldig gledelig. 

For hvis jeg måtte velge EN ting å prioritere, 

så var det dem! Skolebibliotekene burde 

virkelig løftes opp og frem og gis ressurser 

og status - kanskje ved at bibliotekarene der 

var våre beste og mest erfarne og befant 

seg øverst på status- og lønnsstigen? Bare 

en tanke...

Mindre synlige er tankene rundt pro-

fesjonsutdanningen, som jeg har engasjert 

meg en del i de siste årene. Her synes jeg 

man er veldig utydelig, men det er kanskje 

en bevisst holdning, hva vet jeg. Synd ihvert-

fall, for uten en klar sammenheng mellom 

politiske føringer, formelle løsninger og 

utdanningen, kan man organisere og ut-

vikle så mye man vil, det vil være noe som 

mangler. For det er profesjonsstudiene som 

i stor grad former innsiden av hodet på de 

profesjonelle - de som i neste omgang skal 

overta arenaen.

Hva synes du om utredninga?

Vi har bedt et knippe bibliotekfolk om å gi sine første kommentare r 
til bibliotekutredninga. På grunn av deadline like etter utrednings-
sleppet, hadde de bare fått et par dager på seg til å lese u tredninga. 
Og det er nok hovedsakelig Del 1 som er kikket på i første omgang. 
Så dette må regnes som en første stemningsrapport fra litt ulike 
hold i bransjen. 
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�

Hovedbibliotekar Sissel Merethe 
Berge, Universitetsbiblioteket i 
Trondheim

1) Mange av disse forholdene har vært 

belyst tidligere og enkelte av problemene 

har gradvis og i større grad vært diskutert i 

ulike bibliotekfora og på konferanser. Dette 

synes jeg bare understreker at bibliotekut-

redningen er i takt med tiden og fanger opp 

forhold som biblioteknorge er opptatt av. I 

utredningen fi nner vi samlet nødvendige 

og godt utvalgte strategier som er med på 

å utvikle bibliotekene og den tjenesten de 

tilbyr. Etter en rask gjennomlesning synes 

det som at mange av forholdene er godt 

belyst og settes inn i en sammenheng. Dette 

kan være med på å hjelpe oss til å ta et steg 

inn i framtiden!

2) De rammene vi beveger oss innenfor 

stiller krav til høy kompetanse for bibliotek-

ansatte og mange av de elektroniske tje-

nestene er kostbare. Samtidig ønsker vi å 

tilby tjenester av høy kvalitet uavhengig av 

hvor brukerne bor. Skal vi greie det må vi 

inngå en eller annen form for samarbeid når 

det gjelder både kompetanse og ressurser. 

Hvilken form dette skal ta bør ha rom for 

lokale tilpasninger og være gjenstand for 

diskusjon framover.

3) Sett fra universitetsbiblioteket ser vi 

at primærbrukerne i økende grad tar utdan-

ning i ulike faser av livet. Mange ønsker å 

videreutdanne seg etter en tid i yrkeslivet 

eller utvide kompetansen sin. Tilgang til 

elektroniske ressurser gjør det også en-

klere for studentene å ta utdanning fra sitt 

lokale bosted. Studentene er derfor innom 

utdanningsinstitusjonen gjerne fl ere ganger 

i løpet av voksen alder og de oppsøker det 

biblioteket som er nærmest og enklest for 

dem å bruke. De er seg ikke bevisst om de 

fi nner informasjon i et folkebibliotek eller 

et universitetsbibliotek. 

På den andre siden så kan man også se at 

universitetet bevilger penger til biblioteket 

for at det skal være en del av et helhetlig 

tilbud til universitetets brukere. Men jeg 

tror at vi må se etter løsninger hvor vi set-

ter brukeren i fokus og ikke er så opptatt 

av tilhørigheten. Dette er en ta og gi situa-

sjon hvor vi alle kan tjene på å åpne opp for 

samarbeid.

4) Jeg leser i tabellen for statlig satsning 

for bibliotekreformen at ca halvparten av 

midlene går til digitalisering av ulike typer 

materiale, konsolideringsprosessen og 

investeringsprogram for biblioteklokaler. 

Dette er fl ott for disse områdene, men det 

er mange andre områder som blir tilsidesatt 

med små midler.

Digitalisering av materiale skulle man 

kunne tro fører til adgang i hver krok av 

landet. Det er bra, men det koster å kjøpe 

seg fri fra opphavsretten. Hvis ikke det løses 

blir det til at vi digitaliserer for arkivet og 

materialet blir ikke tilgjengelig for alle.

Ved UBiT bruker vi mellom 15 og 20 

mill. hvert år på ulike avtaler med leveran-

dører av elektroniske ressurser. I oversikten 

er det satt av kun 10 mill for hele Norge. Det 

synes noe lite. Det er mange høyskolebiblio-

tek som ikke har anledning til å inngå dyre 

avtaler med elektroniske leverandører. De 

ser fram til avtaler hvor de kan få mulighe-

ten til samarbeid med andre om dette. Med 

det beløpet som er satt av her, kan jeg ikke 

se at det kan la seg realisere.

Biblioteksjef Heikki Knutsen, 
Vinje kommune

1) Et grundig arbeid har blitt gjort 

gjennom Del 2. Derfor blir også strategi-

dokumentet velbegrunnet. Det var også på 

tide at utredningen endelig kom. Det trengs 

også ting som kan gjøre biblioteksektoren 

mer synlig hos befolkningen, og hvis vi 

oppnår noen av målene er det et godt skritt 

på veien. 

2) Forslaget er veldig godt. Rundt om 

i Norge er det samarbeidende bibliotek 

og bibliotekprosjekter som er et stykke på 

vei mot, i første omgang, interkommunalt 

samarbeid. Jeg tror større, og selvstendige, 

enheter for folkebibliotekenes del vil sikre 

utviklingen og kompetansen på bibliotektil-

budet. Og ikke minst fl ere og mer attraktive 

bibliotekjobber i desentraliserte strøk.

3) Vi trenger absolutt et merkevare-

navn. Norgesbiblioteket kan føre til at vi 

sees på som en kvalitetsinstitusjon og vil 

gi befolkningen oppfatning av at hvor enn 

de henvender seg så kan de få det samme 

tilbudet av bibliotektjenester. 

4) Ingen negative forslag som jeg har 

merket meg. For sektorens som helhet er 

utredningen veldig positiv. Mange vil nok 

mene at det å konsolidere bibliotek er nega-

tivt, men på den andre siden må vi se hvilke 

positive gevinster vi og bibliotekbrukerne 

kan få utav det.

Studieleder Liv Gjestrum, 
Høgskolen i Oslo

1) Førsteinntrykket er at den er grundig 

og positiv. Den peker på mange utfordringer 

for bibliotekfeltet og angir virkemidler til å 

nå målene. Det føres en god argumentasjon 

for et stort løft i hele sektoren!

2) Jeg ser et dilemma her. På den ene 

side kan man ikke være uenig i at det er 

ønskelig med større enheter som gir et 

fullgodt bibliotektilbud, og samarbeid på 

tvers av kommunegrenser kan sikkert bidra 

til å realisere dette. Fortutsetningen er at 

vi fortsatt kan opprettholde et tilbud der 

biblioteket kan være en god møteplass også 

for grupper som barn og eldre.

3) Ja, dette er positivt. Som en kuriositet 

kan jeg nevne at JBIs tidligere medarbeider, 

Per Ongstad, lanserte dette begrepet alle-

rede i1979 i rapporten ”Bibliotekorganisa-

sjon og EDB”

4) Det eneste kapittelet jeg har rukket 

å lese grundig, er kapittelet om kompetan-

sebehov og kompetanseutvikling. Jeg har 

merket meg at utredningen understreker 

behovet for bibliotekfaglig kompetanse-

heving, både for den enkelte bibliotek-

ansatte og for hele feltet. Dette støttes fullt 

ut. De siste årene har vi hatt en markant 

økning i antall studenter som tar master-

studiet, så kompetansehevingen har startet. 

(Foto: Knut Heggenes)
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� Vi har et ønske om å øke tilbudet innen 

etter- og videreutdanning, men skal vi få til 

det, trengs det statlige midler. Kompetanse-

utvikling må imidlertid baseres på solid 

forsknings- og utviklingsarbeid. I denne 

sammenhengen er vi et lite felt, og skal vi 

bli slagkraftige, trenger vi forutsigbarhet i 

form av et forskningsprogram.

Fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt, 
Hordaland fylkeskommune

1) Utredningen har ambisjoner om å 

fange opp alle gode tanker om bibliotek-

utvikling i Norge de siste årene. Jeg kjenner 

igjen mye av politikken til NBF og debatt-

ene som har  gått både på ”Biblioteknorge” 

og i tidskrifter. Det som står om mobile 

bibliotek tjenseter kunne jeg som tidligere 

leder av Pegabuss, ha skrevet selv! 

Jeg har ikke rukket å lese hele bak-

grunnsdokumentet, men det går i dybden 

på viktige områder, samtidig som det 

blir pekt på  utfordringer. Løsningene er 

tilsynelatende enkle, men snubletrådene 

er ikke kartlagt - jeg tenker f.eks. på det 

som står om fj ernlån (hvordan skal gildet 

betales?). Del II er et grundig og godt ut-

redningsarbeid som kan brukes i mange 

sammenhenger.

Strategidokumentet er politkken. ABM-

utvikling har samlet sine prioriteringer 

innenfor tre målområder. Det er her disku-

sjonene vil komme, både om valg av tiltak og 

hva man skal prioritere hvis bibliotekvesnet 

ikke får tilført 259 millioner kr i ekstra be-

vilgninger i 2008, 298 millioner i 2009 og 

338 millioner hvert år t.o.m 2014.

2) Jeg er enig i at man trenger brei-

ere kompetane og økt samarbeid mellom 

bibliotek. I Hordaland har vi prøvd ulike 

samarbeidsløsninger og vet at det hjelper 

med gulrøtter for å få ting til. Å tvinge fram 

den type konsolidering som er skissert, kan 

bli en tvangstrøye. Museumsreformen har 

vært vellykket mange steder, men fungerer 

ikke over alt. Eierstrukturen var heller ikke 

den samme for museene før konsolidering, 

som for bibliotekene. 

Mange kommuner har et sterkt eier-

forhold til biblioteket sitt og ønsker å styre 

utviklingen uten å være konsolidert med 

nabokommunen(e). Det finnes mange 

gode bibliotek selv om de er små.  F.eks. 

vil åpningstidene i det fysiske biblioteket 

ikke nødvendigvis  øke, selv om biblioteket 

går innn i en større organisatorisk enhet.

Virkelighetsoppfatning i utredningen er at 

få ansatte betyr det samme som et dårlig 

bibliotek. Mye av det man vil vinne i de 

konsoliderte enhetene er allerede vunnet 

-eller kan vinnes gjennom nasjonale grep 

og teknologiske løsninger, som f.eks. sam-

søk, biblioteksvar, digitalisering, transport, 

konsortieavtaler osv. 

Jeg har som sagt, stor tro på forpliktende 

samarbeid, men mener det må åpnes for 

fl ere modeller enn en blåkopi av museums-

reformen.

3) Begrepet fanger visjonen om et søm-

løst biblioteksystem og kan  være nyttig 

i mange sammenhenger, f.eks for å selge 

bibliotekidéen til politikere. Brukerne går 

på ”biblioteket”, eller ”Deichmann” eller UB 

- alt ettersom. Overfor dem er det viktigst 

å selge innholdet - hva et moderne biblio-

tek kan tilby både fysisk  og digitalt - ikke 

organisasjonsstrukturer. 

Ellers er det viktig å være oppmerksom 

på hvilke verdigrunnlag som blir dominer-

ende i Norgesbiblioteket. Folkebiblio tekene 

har en rolle å spille for å ivareta den kul-

turelle og demokratiske dimensjonen i 

bibliotekvirksomheten. Undervisnings- og 

forskningsbibliotekene hovedsiktemål er 

forankret i instrumentelle målsettinger.  

4) Positivt: Helhetstenkningen, krav 

til planlegging, forskningsprogrammet, 

investeringsprogram for bibliotekloka-

ler, transportordning, satsing på mobile 

bibliotek tjenester og at det regionale nivået 

har en tydelig rolle som utviklingsaktør 

og samarbeidspart i gjennomføring av 

reformen. 

Negativt: Ved dannelse av større 

bibliotek enheter, kan vi oppleve at hullet 

i bibliotekloven om krav til fagutdannet 

bibliotek sjef blir utnyttet av kommunene  

(jf. Tromsø, Drammen, Stavanger, Bodø 

osv). Biblioteksjefen må ha bibliotekar-

utdanning og helst mastergrad. 

Krav om at kommuner og regioner skal 

legge like mye inn i reformen som staten, 

kan gjøre den vanskelig å gjennomføre. Jeg 

ser også en fare ved for sterk statlig styring 

av kommunale/interkommunale virksom-

heter.  F.eks bør folkebibliotek sektoren 

diskutere om  det er hensikts messig at 

store deler av tilveksten av ny fag- og 

skjønn litteratur skal bestemmes sentralt. 

Bør ikke kommunene ansvarliggjøres ved 

å øke bevilgningene til innkjøp? 

Førsteamanuensis Tord Høivik, 
Høgskolen i Oslo

1) Hovedinntrykket er positivt - la oss si 

sju poeng på en skala fra null til ti.

Selv om utredningen i liten grad proble-

matiserer de utfordringene vi står ovenfor, 

blir de viktigste sakene nevnt. Dermed får 

dokumentet en nyttig dagsordenfunksjon.

2) Konsolidering er den eneste mulige 

veien, så vidt jeg kan se. Vi har hundrevis 

av små, selvstyrte, sterkt personavhengige 

bibliotek - og mange av dem gjør en strå-

lende jobb under tøff e forhold. Men denne 

”atomiseringen” kan vanskelig være en varig 

løsning når teknologi, utdanning, reising og 

kulturelt mangfold setter sitt preg på alle 

lokalsamfunn.

Konsolidering kan sikkert gjennomføres 

på ulike måter. Det viktige er at tjenestene 

blir etterspurt, slik at biblioteket også på 

lang sikt får politisk støtte.

3) Siden jeg brukte ordet ”Norgesbiblio-

teket” i 2005, er jeg i utganspunktet positiv. 

Sissel Jakola var imidlertid først ute ... Jeg 

tror også det er riktig å bruke et uttrykk 

som ”merkevare”.

Vi konkurrerer med mange gode saker 

om å bli sett og hørt. Merkevarebygging  

- husk NBFs slagord ”fr@ ditt bibliotek” (!) 

- er et konkret uttrykk for synliggjøring.

4) PLUSS

Støtten til åpne institusjonsarkiv - og til 

Open access generelt - er viktig.

Det er her mye av interessekampen vil 

utspille seg - og bibliotekene bør først og 

fremst stå på brukernes side.

Innkjøpsordningene bør utvides - ut-

merket. Også med dataspill.

MINUS

Men det står ingen ting om revisjoner. 

”En gjennomsnittlig bygget sannhet varer 

vanligvis 17-18 år, av og til 20, sjelden len-

ger.”, sa Dr. Stockmann. I dag er innkjøps-

ordningen for fi rkantet. One size fi ts all. 

Selv om det dreier seg om gaver, bør vi vite 

i hvilken grad de faktisk blir benyttet.

Forslaget om en nasjonal abm-portal er 

ikke forankret i en skikkelig analyse av hva 

som skjer på portalmarkedet (som ikke er 

forfengelighetens, men oppmerksomhetens 

marked). •
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De fl este bibliotekarene ved Høgskolen i 

Østfold var inntil i sommer organisert i 

Forskerforbundet. Men så skjedde det noe.

- Det hele begynte på lokalt med-

lemsmøte, i bibliotekklubben av For-

skerforbundet her på høgskolen. Ett av 

medlemmene ønsket at vi skulle invitere 

noen fra Bibliotekar forbundet og noen 

fra Forskerforbundets bibliotekforening 

(FBF). Det var et ønske om å få begge til å 

komme på et medlemsmøte, der hver av dem 

kunne si litt om hva de kunne tilby oss. Så 

skulle vi tenke oss litt om, før vi vurderte 

om vi ville fortsette å være medlemmer i 

Forskerforbundet eller om vi skulle skifte 

fagforening.

- Var det noen BF-medlemmer ved 

Høgskolen i Østfold i det hele tatt på det 

tidspunktet?

- Det var bare to medlemmer i Bibliotekar-

forbundet da. Men vi hadde fl ere nyansatte 

som hadde vært medlemmer i Bibliotekar-

forbundet da de kom til oss, men som skifta 

medlemskap for å være i samme forening 

som de andre på arbeidsplassen etter å ha 

begynt her. Så de hadde allerede erfaringer 

med Bibliotekarforbundet. 

- Hadde dere bestemt dere for å velge 

fagforening i samlet fl okk? 

- Nei, det var aldri uttalt at det måtte 

være alle eller ingen. Men vi var enige om å 

invitere til et informasjonsmøte. Og det var 

stor enighet om at om det skal være noen 

vits i å være organisert, så må man være 

organisert sammen. Det er liten vits i å stå 

alene, vi så styrken i å være en gruppe. 

- Nå er dere 16 bibliotekarer som er 

medlemmer av BF ved Høgskolen i Østfold. 

Hvorfor valgte dere Bibliotekarforbundet?

- Det var et veldig godt møte fra 

Bibliotekar forbundets side. Flere repre-

sentanter for forbundet kom, og de gjorde 

en god fi gur alle sammen. Jeg tror kanskje 

det var én ting som var utslagsgivende, og 

det var muligheten til å forhandle for oss 

sjøl, muligheten til å representere oss sjøl. 

Tidligere hadde vi vært representert via et 

forhandlingsutvalg i Forskerforbundet.

- Er den direkte representasjonen viktig?

- Vi hadde erfaringer med å gå gjennom 

et forhandlingsutvalg i tidligere lønnsfor-

handlinger. Vi var ikke fornøyd med det. 

Man forsvinner lett innenfor et stort for-

bund, og de som representerer oss kjenner 

mindre til hva vi holder på med. Når man 

representerter seg sjøl, har man i hvert fall 

førstehånds kjennskap til hva egne medlem-

mer gjør. 

Vi spør Grete Gluppe om det er spesielle 

problem de søker løst gjennom årets lokale 

forhandlinger. Hun drar litt på det, lurer på 

hvor åpen hun bør være i forarbeidet til de 

lokale forhandlingene. Men en ting synes 

hun det er greit å nevne:

- Vi har i lengre tid jobba med å få alle 

bibliotekarene over fra stillingskode 1410 til 

stillingskode 1178. Nå er 1178-koden histo-

rie, den er blitt til kode 1515. Men det har 

vært en langsiktig plan å få kodeendring til å 

følge med lønnsøkninga. Vi har også vedtak 

på dette i et utvalg nedsatt ved Høgskolen i 

Østfold. Men vi har ikke fått dette gjennom 

ennå. Selv om kravet i prinsippet er gratis, 

viser det seg vanskelig. For oss er det viktig, 

for lønnsutviklinga på kode 1178 har over 

tid vært bedre enn på kode 1410. 

- Hvordan er det å være tillitsvalgt for 

BF ved Høgskolen i Østfold?

- Nå har jeg ikke så lang erfaring med 

dette, ettersom vi meldte oss over til BF rett 

før sommeren. Den første store prøven står 

nå ved de lokale forhandlingene. Det skal bli 

veldig spennende. Det kjennes godt å skulle 

representere bibliotekarene, å ikke overlate 

representasjonen av oss til noen andre. 

- Dette kurset kom på et passe tidspunkt 

for deg?

- Tidspunktet kunne ikke vært bedre. 

Disse kursdagene har vært svært nyttig for 

meg, sier Grete Gluppe, som legger til at 

det hun har lært om forhandlingsteknikk 

på kurset vil komme direkte til nytte med 

en gang. •

Bibliotekarene ved Høgskolen i Østfold kom samlet til BF

- Vil forhandle selv!
13. september arrangerte BF sitt første kurs for statsansatte medlemmer. Og 
dagene forut var det forhandlingskurs. Vi møtte mange fornøyde deltakere, og 
merket oss spesielt representantene fra Høgskolen i Østfold. Vi tok en prat 
med tillitsvalgt Grete Gluppe.

TEKST & FOTO • Erling Bergan

I sommer steg BFs medlemstall ved Høgskolen i 
Østfold fra 2 til 16. Tillitsvalgt Grete Gluppe tror at 
det mest utslagsgivende var muligheten dette ga til 
å forhandle selv. 
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TEKST & FOTO • Erling Bergan

Tomas Brytting, forsker innen næringslivs-

etikk, sto for seminarets faglige bakteppe. 

Han begynte med å antyde svar på hvorfor 

det har blitt så stor interesse rundt etiske 

spørsmål de siste 10-15 årene. - Etikk 

handler om hva som er godt og riktig, og 

dette har vi spilleregler for. Når det skjer 

endringer i samfunnet, så endrer spillere-

glene seg og vi begynner å snakke om det, 

sa han og la vekt på hvordan arbeidslivet 

endrer seg: 

Det blir stadig mer markedsbasert, 

internasjonalt (f.eks. med ulike forhold 

mellom kjønnene), individuelt, intellek-

tualisert (fl ere jobber med datamaskin og 

dokumenter, krever høyere abstraksjons-

nivå), interaktivt (kjappe og kortvarige 

samarbeidsrelasjoner gjennom prosjekt og 

team) og intensivt (fl ere og fl ere lever hele 

liv på jobben, bare det ”tråkiga” er igjen i 

privatlivet). 

Hva fører alt dette til: - Jo, stadig fl ere 

må treff e beslutninger som berører mange 

andre, med mindre tid til ettertanke, og 

uten sosiale normer eller moralske autori-

teter som veiledning, sa Brytting, og la til: 

- Dette gir det som kalles moralsk betinget 

stress.  

Han gikk deretter over til å vise at 

moralfilosofene svarer ulikt på spørs-

målet: Hvordan kan jeg vite hva som er 

rett? Han grupperte svarene i fi re ”skoler”: 

konsekvensetikken (man bør strebe etter 

gode konsekvenser av sine handlinger), 

pliktetikken (man bør følge gode prinsip-

per), dydsetikken (man bør være et godt 

menneske) og diskursetikken (gjennom 

den gode dialogen mellom alle berørte, bør 

man komme fram til hva som er rett, for det 

fi nnes i utgangspunktet ikke noe som er rett 

eller galt). - Det er styrker og svakheter ved 

alle. Mitt råd er å bruke så mange av dem 

som mulig, sa forskeren.

Brytting avsluttet med å se på hvordan 

arbeidet kan organiseres for å støtte opp 

under ”moralsk kompetanse”. Redskapene 

vi rår over er fornuften (kunnskap og dia-

log), samvittigheten (den indre stemmen), 

empatien (evnen til å leve oss inn i andres 

situasjon) og kravet til handling. Det siste 

anskueliggjorde Brytting ved sitatet ”How 

Etikk i nordisk perspektiv
De kalte det et samnordisk etikkseminar for bibliotekarer og informasjons-
spesialister. Stedet var Stockholm og dagen var 11. september. Et førtitalls 
mennesker var samlet til yrkesetisk loftsrydding og prøvesmaking av etiske 
dilemmaer. Det ble slett ikke verst.

- Bibliotekarene er en profesjon 
som trenger en tydeligere profi l, 
kompetanse og status, sa Britt-
Marie Häggström som begrunnelse 
for at yrkesetikken er viktig. Det 
er nå 33 land som verden over har 
antatt yrkesetiske retningslinjer for 
bibliotekarer. 
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Can I Know What I Th ink Till I See What 

I Say?” av Graham Wallas. 

Tidligere leder av det svenske DIK-

förbundet, Britt-Marie Häggström, ga et 

internasjonalt sveip over arbeidet med 

yrkesetikk for bibliotekarer. Bakgrunnen 

for at yrkesetikken er viktig, er i følge 

henne at bibliotekarene er en profesjon 

som trenger en tydeligere profi l, kompe-

tanse og status. Hun viste også til at Svensk 

biblioteksförening hadde avvist befatning 

med yrkesetikk, under henvisning til at 

medlemmene bestod både av arbeidstakere 

og institusjonene som arbeidsgivere. – Det 

holder jag med dom i, sa Häggström. 

Det er 33 land som verden over har 

antatt yrkesetiske retningslinjer for biblio-

tekarer. Noen var tidlig ute etter krigen. I 

Øst-Europa var de raske med å få dette på 

plass i begynnelsen av 90-tallet, naturlig 

nok. I Sverige var det liten interesse for 

dette på 80-tallet. På 90-tallet økte inter-

essen, men mange sa de ikke hadde tid til 

den slags, sa Häggström. Nå er det større 

interesse, noe seminaret også viste. Det var 

nemlig fulltegnet, med venteliste.

Stig Elvis Furset, leder av vårt eget Yrkes-

etisk råd, brakte erfaringer fra Norge. Etter 

å ha beskrevet det lange og kronglete løpet 

fram til dagens etiske retningslinjer, med 

avstikkere til den heftige diskusjonen rundt 

American Corner i Stavanger og bransjens 

stillhet rundt Muhammed-karikaturene, 

fortalte han en dramatisk historie for å 

illustrere spørsmålet om bibliotekarers 

selvsensur. (Se egen artikkel.) – For å si det 

på Soprano-engelsk: Th e enemy is within, 

sa Furset, som hevdet at etikk dreier seg om 

”å handle rettferdig ut fra egen profesjonell 

selvrespekt”. 

Áslaug Óttarsdóttir fra den islandske bi-

bliotekforeninga Upplysing, kunne fortelle 

at hun selv hadde sittet i den yrkesetiske 

komitéen (Siðanefnd) på sagaøya i 10 år. 

Men i løpet av denne perioden var det ikke 

kommet inn eller behandlet en eneste sak! 

De hadde kun hatt ett møte, og det var for å 

revidere de etiske reglene. (Se http://www.

bokis.is/umfel/sidareglur_ensk.htm) Hun 

hadde sjekket med andre profesjoner på 

Island, og funnet at for eksempel psykol-

genes etiske komité behandlet 2-6 saker 

pr år, og legenes etiske komité rundt 100 

saker pr år.

- Hvorfor skiller vi oss ut? Bryr vi oss 

ikke? Eller er vi simpelthen etiske? Jeg har 

ingen forklaring, men uansett er spørsmå-

lene bra å stille, sier Áslaug og legger til at 

det er bra å ha etiske regler for å påpeke 

ansvar og akkumulere erfaringer.

Og det var noen spørsmål Áslaug 

Óttarsdóttir mente fortjente debatt blant 

bibliotekarene. - Island er et lite land, kun 

300.000 innbyggere. Dette gjør at ”alle 

kjenner alle”. Jeg vet for eksempel at mange 

bibliotekarer er gift med forfattere. Fører 

dette til at det blir fl ere bøker av disse for-

fatterne i bibliotekene våre, undret hun. Et 

annet eksempel hun trakk fram var sjefen 

som ba personalet ikke anbefale en bok 

hun selv mislikte. Et tredje eksempel var et 

avisabonnement som ble avsluttet etter at 

en tiltalt i en straff esak begikk selvmord da 

avisa brakte bilde av vedkommende.

Se for øvrig eget intervju med Áslaug 

Óttarsdóttir.

Resten av seminaret ble brukt til å drøfte 

ytterligere eksempler fra det praktiske yr-

kesfeltet. Dette ble først gjort i grupper, 

og deretter lagt fram i plenum. Dette må 

trolig ses som en god oppfølging av Tomas 

Bryttings råd om å bygge bibliotekarenes 

etiske verdiforankring nedenfra og opp, 

ikke omvendt. Han mente at det fungerer 

bedre å trekke normer ut av reelle eksem-

pler, enn at de vedtas og sendes nedover i 

organisasjonene.  

Deltakerne på seminaret var alle fra 

Sverige. Foredragsholderne var altså fra 

både Sverige, Island og Norge. Dansker 

og fi nner var ikke med denne gangen. I 

hvilken form et videre nordisk samarbeid 

innen bibliotekaretikk skal ha, var ikke klart 

da arrangørene oppsummerte seminaret 

umiddelbart etterpå. •

I følge forskeren Tomas Brytting er 
endringer i arbeidslivet en viktig 
grunn til den store etikk-interessen: 
- Stadig fl ere må treffe beslutninger 
som berører mange andre, med mindre 
tid til ettertanke, og uten sosiale 
normer eller moralske autoriteter som 
veiledning. 
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Under en samnordisk konferanse om 

yrkesetikk for bibliotekarer, arrangert i 

Stockholm forrige måned, fi kk vi et sjeldent 

innblikk i forholdene på Island. Áslaug 

Óttarsdóttir fra bibliotekforeninga Upply-

sing, har vært medlem av den yrkesetiske 

komitéen (Siðanefnd) i 10 år. Vi tok en prat 

med henne etter konferansen. 

- Hvorfor ble den profesjonelle yrkes-

etikk-komiteen for bibliotekarer (Siða-

nefnd) etablert på Island i 1996? 

- Det var mye diskusjon om etiske 

temaer i bibliotekverden på den tiden. Vi 

holdt et kurs ved universitetet på Island, 

Háskóli Íslands, om yrkesetiske komiteer 

og hvordan starte dem. Vi ønsket å være 

med på denne bevegelsen. I september 1994 

utnevnte “The Association of Icelandic 

Professional Librarians” en komite for å 

utarbeide yrkesetiske regler for foreninga. 

Komiteen bestod av fem bibliotekarer 

fra ulike typer bibliotek. Vi leste grundig 

gjennom de yrkesetiske kodene for biblio-

tekarer i de andre skandinaviske landene, 

i Storbritannia og USA, samt for andre 

profesjoner på Island. Vi konsulterte andre 

bibliotekarer og brukte deres kommentarer 

i prosessen. Under foreningas årlige møte 

i 1995 ble de yrkesetiske reglene antatt for 

ett år. Året etter ble de endelig vedtatt, med 

noen få justeringer.

- Du fortalte under den samnordiske 

konferansen at den yrkesetiske komiteen 

på Island ikke har fått en eneste sak forelagt 

seg i løpet av de ti årene den har eksistert. 

Hva tror du det skyldes?

- Det er vanskelig å si. Hvorfor er vi 

annerledes enn andre profesjoner på Island, 

som får saker til behandling? Bryr vi oss 

ikke? Eller kan det være at vi er så profe-

sjonelle i vårt arbeid at disse spørsmålene 

aldri kommer til overfl aten? Er vårt felt 

simpelthen slik at vi tar det for gitt at disse 

tingene ikke kommer til overfl aten? Jeg har 

egentlig ikke noe svar på disse spørsmålene, 

men det er en god ting bare å tenke gjen-

nom dem. 

- Er det overraskende?

- Allerede i starten innså vi at komiteen 

sannsynligvis ikke ville tynges av et stort 

antall saker med problemstillinger å for-

holde seg til. Men det er overraskende ikke 

å ha hatt en eneste sak på 10 år. 

- Er dette et tegn på at de etiske reglene 

er uten betydning?

- Nei, det mener jeg ikke. Etiske regler er 

et svært viktig og nødvendig hjelpemiddel 

for oss i å utføre jobben.  

- Hvem gjelder reglene for? 

- Fra starten av var reglene utarbeidet 

og tilpasset for den islandske foreningen for 

profesjonelle bibliotekarer. I 1999 slo fi re 

ulike foreninger innen bibliotekområdet seg 

sammen i den nye Upplýsing, den islandske 

bibliotek- og informasjonsfaglige forening. 

Dermed var alle bibliotekansatte på Island, 

både bibliotekarer og andre ansatte, sam-

let under samme paraply. Som en følge av 

dette gjelder ikke våre etiske regler bare for 

bibliotekarer lenger, men for alle medlem-

mer av Upplysing. Faktisk gjelder de for hele 

det bibliotek- og informasjonsfaglige feltet, 

uansett hvor man er ansatt. 

- Ville den yrkesetiske komiteen ha rett 

til å vedta sanksjoner mot en bibliotekar 

som bryter de etiske reglene?

- Gjentatte brudd på reglene gir grunn-

lag for mulig utestengelse fra foreninga. 

TEKST & FOTO • Erling Bergan

Ti år uten saker
Men yrkesetikken har betydning for islandske bibliotekarer

I løpet av de ti årene komiteen for yrkesetikk har eksistert på 
Island, har de ikke fått en eneste sak til behandling. Men Áslaug 
Óttarsdóttir mener likevel at reglene de forvalter har betydning.
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Jeg synes ikke dette er noen urimelig pris 

å betale. 

- Du er leder for en fi lial av Reykjaviks 

folkebibliotek. Opplever du etiske spørsmål 

i ditt daglige arbeid der?

- Vel, et eksempel er at noen av mine 

medarbeidere er nært beslektet eller gift 

med forfattere, som har utgitt bøker som 

lånes ut ved vårt bibliotek. Man kan spørre 

seg om dette er en åpen invitasjon til å frem-

heve disse når bøker anbefales og formidles. 

Hva med å gi ektefellens bok en sentral 

plassering når bøker stilles ut? Kanskje du 

kjøper fl ere eksemplarer av mammas bok, 

eller alltid anbefaler storesøsters arbeid?

- Andre etiske problemer som har å 

gjøre med Islands innbyggertall? 

- I et lite samfunn som Island kan in-

formasjon vi blir kjent med om brukerne i 

løpet av en arbeidsdag ha litt av en virkning 

hvis vi ikke behandler den forsiktig og med 

diskresjon. Er det fra oss at Johns kone skal 

få høre at hennes mann viser interesse for 

informasjon om skilsmisse og økonomisk 

oppgjør etter ektekspsbrudd? Eller: Hvem 

har noe med at Gunna leser mye om al-

koholmisbruk? Lojalitet må alltid være 

vårt motto når det gjelder informasjon om 

brukerne.

Áslaug Óttarsdóttir trekker så fram en 

historie som hun fi nner svært uheldig. 

- En ansatt ved et av byens bibliotek ble 

spurt av en låner om hun visste noe om en 

nylig utgitt bok. Var den god eller dårlig? 

Hva syntes hun? Den ansatte satte så i gang 

en tirade av fordømmelser mot forfatteren 

og alt han tidligere hadde skrevet, om 

hvordan den nye boka latterliggjør berømte 

mennesker og slenger dritt på andre. Hun 

hadde ingen interesse av å lese noe av denne 

forfatteren igjen! En ung mann som sto 

og hang opp en plakat ved inngangen, ble 

oppmerksom på utbruddet fra den ansatte. 

Da hun var ferdig strammer han seg opp og 

utbryter: “Den nye boka mi er overhodet 

ikke slik!!!”

- Og dette viser behovet for diskre-

sjon?

- Bibliotekpersonale må avstå fra å dis-

kutere sensitive spørsmål i skranken. Når 

to islendinger møtes tar det vanligvis bare 

fem minutter å fi nne felles kjente.

En hendelse under seminaret i Stock-

holm kan illustrere problemet. Arrangørene 

hadde kopiert opp en domsslutning fra 

Lunds tingsrätt i august i år, der en mann 

med fullt navn, adresse og personnummer 

var blitt dømt for å ha onanert på stads-

biblioteket i Lund. Áslaug Óttarsdóttir 

reagerte, på linje med fl ere andre seminar-

deltakere, på at dokumentet ble distribuert 

til alle på seminaret. – Det var ille å se det 

spredd rundt her. Men på Island ville det 

vært en katastrofe. I en gruppe på 50 men-

nesker ville det vært mange som kjente, eller 

var i slekt med, mannen som ble dømt.

- Den norske foredragsholderen på 

s eminaret, Stig Elvis Furset, la vekt på 

problemet med selvsensur. Er det gjen-

kjennbart på Island også? 

- Jeg er sikker på at det foregår på Island 

også. Vi prøver selvfølgelig å være profesjo-

nelle når vi velger materiale til biblioteket, 

men jeg tror nok at vår egen smak har en 

viss innvirkning. Derfor spiller bibliotekets 

politikk for samlingsutvikling en viktig 

rolle. Den burde være tydelig og dokumen-

tert. Den burde væøre i samsvar med bru-

kernes behov og ønsker. Man møter etiske 

dilemmaer hele tiden i samlingsutviklinga. 

Hvilke prinsipper skal vi følge når vi foretar 

- Når to islendinger møtes tar det vanligvis bare fem minutter å fi nne felles kjente, forteller Áslaug Óttarsdóttir. Dette gjør det ekstra viktig for bibliotekpersonale 
på Island å avstå fra å diskutere sensitive spørsmål i skranken.

�
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� innkjøp? Ved å følge en konsis politikk for 

samlingsutvikling vil materialvalget vårt 

ha et klart mål som alle kan følge. En solid 

politikk for samlingsutvikling gjør det 

lettere å stå imot press for å kjøpe visse 

materialer.

I de yrkesetiske retningslinjene på 

Island heter det at bibliotekarer må tjene 

samfunnet ved å øke oppmerksomheten 

omkring rikdommene som ligger i den 

nasjonale litteraturen. Kan du forklare 

hvorfor dette er viktig å pålegge hver enkelt 

bibliotekar?

- Vi er tilbake ved det faktum at Island er 

en liten nasjon, bare omkring 300.000 men-

nesker bor på Island. Islandske utgivelser 

er få og må forsvare seg mot utenlandske 

utgivelser. Så det er bare et praktisk spørs-

mål. Men kanskje denne bestemmelsen ikke 

burde være med i de etiske reglene? Jeg skal 

diskutere dette med de andre medlemmene 

i komiteen. 

Áslaug Óttarsdóttir er altså åpen for å 

se kritisk på egne regler. Vi stusser på en 

annen bestemmelse i den islandske yrkes-

etikken. Den sier at bibliotekarer skal gjøre 

brukerne oppmerksomme på sammenlign-

bare tjenester som er billigere. Er dette et 

etisk spørsmål? - Vel, vi tenker på brukerne 

og hva som er best for dem, sier Áslaug, og 

tar spørsmålet inn over seg. 

Og nettopp dette er noe av verdien av å 

utveksle erfaringer og synspunkter på tvers 

av landegrensene i yrkesetikken. For Áslaug 

Óttarsdóttir fant seminaret i Stockholm 

nyttig: 

- Noen av eksemplene vi diskuterte på 

seminaret kunne like gjerne være hentet 

fra islandske bibliotek. Andre var kanskje 

mer praktiske enn etiske problem. Men 

diskusjoner som disse er nyttige og hjelper 

oss å få høre fra yrkeskollegaer hva deres 

problemer og løsninger er. Det var et godt 

seminar, som jeg er glad for at jeg fi kk være 

med på, avslutter Áslaug Óttarsdóttir. •

Yrkesetiske regler på Island
Den islandske bibliotekforeninga Upplýsing (Félag bókasafns- og upplýsingafræða) 
har oversatt sine yrkesetiske regler til engelsk. De har mye felles med de norske, 
men skiller seg også fra våre på enkelte områder. De kan være nyttige å kjenne til 
i vårt videre arbeid med yrkesetikken i Norge.

1. Th e Association’s members should 

facilitate that everybody can acquire 

knowledge and information regardless 

of the format of the information, langu-

age or location. In that way the member 

promotes democracy, equal rights and 

freedom of expression.

2. A member should create links 

between the client and knowledge. Th e 

member accomplishes this by collec-

ting, preserving, organizing and disse-

minating information in a professional 

and eff ective manner according to the 

role and objectives of the institution/

company that he/she works for.

3. A member must serve both the 

individual and the community by pro-

moting the use of information, stimu-

late reading and by drawing attention 

to the wealth that lies in the nation’s 

literature.

4. A member must perform his/her 

professional duties with accuracy and 

faithfulness and show the client respect 

regardless of age, gender, race, political 

views, religion, nationality or social 

status.

5. A member should reserve confi -

dentiality regarding individual infor-

mation, e.g. about loans from library 

collections, information requests and 

other services. A member, who works in an 

institution/company, should not give outsi-

ders information, which must be treated as 

confi dential, about the operation of the in-

stitution/company. Confi dentiality applies 

after the member has left the professional 

working place.

6. A member should point out diff erent 

ways in acquiring information. Before ser-

vice is provided the client should be made 

aware of if he/she has to pay for the service. 

A member must inform the client if he/she 

knows that client can get comparable ser-

vice elsewhere for less or no fee.

7. A member must always endeavor to 

get the most accurate information. He/she 

must get advice from other colleagues or 

refer to other services if he/she feels that 

he/she cannot deal with the request in a 

satisfying manner.

8. A member must maintain and en-

hance the professional knowledge and 

skills. He/She should be aware of innova-

tions in library and information science 

and also in other professions that support 

his working fi eld.

9. A member should guard the respect 

and honor of the profession and strengthen 

the reputation. A member should treat 

colleagues with respect and faithfulness, 

and avoid putting them in a bad light by 

irresponsible criticism. Th e members 

should promote cooperation within the 

profession, communicate the professio-

nal knowledge and should participate 

in professional debates in an objective 

manner.

10. A member must respect the 

codes of ethics and professional know-

ledge of other professions.

11. A member’s work and decisions 

should always be based on professional 

appreciation.

12. A member should always work 

sincerely towards the objectives of the 

institution/company that he/she works 

for.

13. A member should not yield to 

pressure from individuals or special in-

terest groups, e.g. concerning collection 

management or service. He/She should 

not use the working facilities for own 

personal advantage or for disseminating 

propaganda.

14. Violation of this code of ethics 

will be responded to by an admonition 

from the association’s ethics commit-

tee. Repeated violations can lead to 

the member being expelled from the 

association. •

Code of Ethics
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TEKST • Stig Elvis Furset
 Leder
 Yrkesetisk råd for bibliotekarer

Det blir hevda at bibliotekarar står last 

og brast med ytringsfridomen, og er imot 

sensur. Det inngår som ein sjølvsagt del av 

dei yrkesetiske normene at ein skal vere på 

vakt mot sensur. Viss du presenterer norm 

nummer fem av BF sine yrkesetiske normer 

til ein bibliotekar i Noreg: 

”Bibliotekarer skal arbeide for å gjøre 

brukerens tilgang til informasjon best 

mulig uten å sensurere lovlig materiale.” 

så vil vedkommande nikke anerkjennande 

og seie at ”ja, dette kan vi stå inne for. 

Sensur likar vi ikkje. Slikt driver vi ikkje 

med her”. 

Så langt, så godt. Ytringsfridom og mot-

stand mot sensur ser ut til å vere trygt teke 

vare på av bibliotekarane. Eller korleis er det 

eigentleg fatt? Ei seminaroverskrift under 

Kapittel 06 i Stavanger var: ”Er b ibliotekene 

egentlig så nøytrale som vi liker å tro?” 

Den overskrifta fekk meg til å tenkje på 

noko som leiaren for dansk BF, Pernille 

Drost, sa under etikkseminaret som BF 

heldt på bibliotekmøtet i Trondheim. Ho 

meinte at det største problemet i forhold 

til sensur ikkje var press utanfrå, men tvert 

om bibliotekarane sin sjølvsensur. Altså, at 

ein legg band på seg. Anten av frykt for å 

støyte nokon, eller fordi ein legg personlege 

preferansar inn i den såkalla kvalitets- og 

aktualitetsvurderinga. 

Eg vil først skyte på meg sjølv. Eg gjorde 

store auge då eg gjekk gjennom ein av dei 

siste katalogane frå Biblioteksentralen. For 

der stod fi lmen ”Deep Th roat” for sal. Ein 

klassikar innanfor sin sjanger, ingen tvil om 

det. Men eg har lyst til å sjå det biblioteket 

som slo til på tilbudet. Eg gjorde det ikkje.  

Og eg lurer på, kvifor ikkje? 

Eg trur det har med bibliotekaren sin 

sjølvsensur å gjere. Ein sjølvsensur som blir 

praktisert særskilt i høve til ”nye” medier, 

som videospel og fi lmar.  

Damm gjev i haust ut romanen Battle 

Royale, som er fi lmatisert. Mange bibliotek 

har adapsjonar av litterære verk som eit 

innkjøpskriterium i høve til fi lm. Eg trur 

ikkje så mange av dei kjøper fi lmen Battle 

Royale. Ved eit søk i samkatalogen ser ein 

også at påfallande få har såpass nyskapande 

titlar som Sin City og Fight Club, i høve til, 

tja, kor mange som har fi lmar basert på John 

Irving sine romanar i basane sine.

For å illustrere dette poenget mitt ytter-

legare, vil eg sette opp følgjande scenario: 

Det blir ein gong i nær framtid gitt ut 

ei bok, som det fort viser seg skiller seg ut 

frå resten av samtidslitteraturen. I heile 

verda. 

Forfattaren, som eg for enkelheits skuld 

kallar for Ellroy James, har mange verk 

innanfor krimsjangeren bak seg, men er ein 

kultskikkelse. Han har til gode å komme i 

bokklubb, og skyr mediemerksemd.  

Denne gongen treff  han så det suser 

med boka si. Det er ein diger murstein, som 

handlar om ein mafi afi gur som kjem ut av 

fengsel, og blir stilt ovanfor ei heil rekke 

med val. Den blir omsett til norsk som: ”Ut 

å stjæle biler”.  

Innhaldet i boka er ultravoldeleg, og 

den harselerer med samfunnsutviklinga 

på eit nærmast anarkistisk vis, og kan best 

typebetegnast som ei slags mørk satire.

Litteraturkritikarane er unisone i si 

begeistring, og hyller romanen for å vere 

nyskapande innanfor krimsjangeren. Noko 

slikt har ein aldri lest før, eller trudd var 

muleg å få til. Fordi lesaren si medskapande 

evne blir utnytta på ein måte som litteratu-

ren knapt har vore i stand til å berøre tidle-

The enemy is within!
Å legge band på seg sjølv – ei  bibliotekarisk dyd?  

Under det samnordiske etikkseminaret for bibliotekarar 
i Stockholm 11. september, heldt Stig Elvis Furset ei av 
inn leiingane. Han forklarte kva som har skjedd innan 
yrkesetikken i Norge, og la vekt på sjølvsensur. Dette 
gjorde han tydeleg gjennom ei historieforteljing, som 
du kan lese her. 
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gare. Boka blir nevnt i Nobelpris diskusjonen 

same året, men får den sjølvsagt ikkje. Den 

raskar med seg det som er av prisar elles, og 

setter nye opplagsrekordar i fl eng.   

Men andre kritiske røyster reiser seg 

med minst like stor kraft. Det blir hevda at 

boka romantiserer ein kriminell livsstil, at 

den er spekulativ, forråande og oppfordrar 

til lovbrot. Nett det at den er så fordømt 

godt skriven, at lesaren er medskapande 

i forhold til teksten, er det som gjer den 

farleg, særleg for unge. 

Boka er moralsk nedbrytande for den 

oppvoksande slekt, blir det hevda. Den tek 

ikkje stilling til rett og gale. Den må av den 

grunn bli forbudt. 

Debatten rundt boka raser verda over, 

og den blir forboden i Australia, som elles 

også har lagt ned forbod mot Byggmes-

ter Bob fordi Byggmester Bob bryt med 

a rbeidsmiljølova.  

I Noreg artar debatten seg slik: 

Forlaget som har gitt ut boka blir nødt til 

å svare for seg, og blir kalt inn på teppet til 

kulturministeren for å gje ei forklaring. 

Psykologar og pedagogar uttaler seg 

negativt om verknaden av lesing av boka, 

påpeiker at ein i dag arbeider og har hand-

lingsplanar mot mobbing og stygg språk-

bruk, og åtvarer på det sterkaste mot at 

den blir gjort tilgjengeleg for ungdom. Dei 

hevdar at forskning nærast eintydig viser at 

samanhengen mellom vold i virkeligheten 

og vold i fi ksjon er like stor som samanhen-

gen mellom lungekreft og røyking. 

Barneombudet går til det skrittet å 

politianmelde verket.   

Stat og departementet sett seg ned for å 

sjå om det ikkje kan utviklast eit regelverk 

mot denne typen litteratur, og det blir 

fremma eit forslag om ei merkeordning. 

Merkeordninga liknar på den som vi har 

på tobakksvarer. 

Politikarane elles er svært bekymra 

for kva boka har å seie for utviklinga av 

kriminal litteraturen.  

Dei kristenkonservative verdiorga-

nisasjonane BarneVakten og Familie og 

Medier seier at dei ikkje driv med sensur, 

og startar underskriftskampanjar retta mot 

bokhandlarar. 

Boka blir tema i Holmgang. Program-

leiar Oddvar Stenstrøm kjem med peike-

fi ngeren sin. Denne veka spør han:  hvor er 

det blitt av Agatha Christie???    

Debatten går. 

Boka sel. 

Debatten blir mindre. 

Salet fl atar omsider ut. 

Ingen er døde. 

Dei fl este ser ut til å avfi nne seg med at 

boka fi nst. 

Kort sagt: livet går vidare. 

Inntil ein kveld. Det blir då vist eit 

innslag i Dagsrevyen kor bokhandelkjeda 

Interbok, med basis i underskriftslister mot 

boka til Ellroy James, fj ernar alt voldeleg 

(og pornografi sk) materiale frå hyllene. Dei 

grunngjer valet sitt med at dei står for ein 

familievennleg profi l, og i alle fall ikkje vil 

bli forbunde med ein anarkist som Ellroy 

James og hans ”Ut å stjæle biler”. 

Hovudkonkurrenten, Libris, blir spurt 

om dei også vil gjere det, men svarer at så 

lenge boka er lovleg vil dei ikkje hindre folk 

å lese den.

Biblioteka rundt om i landet meiner, 

som vanleg, ingenting.  

I studio etter reportasjen sit Sven 

Mollekle v, den høgreiste moralske herre, 

som sjølvsagt alle kjenner som integrite-

ten i eigen person etter at han har jobba i 

sjølvaste Raude Kors. No er han der for å 

rose Interbok for å vise samfunnsansvar, i 

tillegg til at han kan fortelle at han har fått 

ny jobb. Han er no tilsett i Det Norske Veri-

tas, og det er visst som Veritasrepresentant 

Stig Elvis Furset hevder at når det gjeld å utøve sensur, er den største faren ute hos bibliotekarane sjølv. Her følger han gruppedebatten etter å ha innleia under 
etikkseminaret i Stockholm 11. september. 

�
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han sitter i studio. Ein organisasjon som 

blant anna gir sertifi katet sitt til fabrikkar 

som produserer klasebomber.  

Ja, det var dagens science fi ction, bort-

sett frå at dette er ei skildring, rett nok 

subjektiv, av det som skjedde då VIDEO-

SPELET Grand Th eft Auto – Miami Vice 

kom på marknaden i 2002. 

Bok er sett inn som videospel. 

Bokhandlar er bytta ut mot elektro-

handel. 

Oddvar Stenstrøm og Sven Molleklev 

er seg sjølve. 

Eg undrar meg på korleis debatten 

hadde sett ut dersom det verkeleg var ei bok 

som var skyteskiva. Og eg lurer på korleis 

biblioteka ville handtert situasjonen. 

Ville ein stått last og brast med verket, 

vist til fridom for ytringar og fridom mot 

sensur frå pressgrupper? 

Eit søk på Grand Th eft Auto i den norske 

samkatalogen viser at bestanden er lik null. 

Det er merkeleg med eit så omdiskutert 

verk. Dess meir kontroversielt eit verk er, 

dess viktigare er det for biblioteket å gjere 

det tilgjengeleg, ville eg tru. 

Korleis skal ein elles kunne opprett-

halde den demokratiske fana. Korleis skal 

det elles vere muleg for folk å sjølv danne 

seg ei meining, istadenfor å sjå lausrivne 

døme i Dagsrevyen? 

Eller skal dei lausrivne døma vere sty-

rande for den kvalitative bedømminga med 

hensyn til materialvalet? 

Folk kan kjøpe det sjølv, seier nokon. 

Ja, er det noko i biblioteket som ein ikkje 

kunne sagt det om? 

Eg meiner at dømet viser at forskjellsbe-

handling ut ifrå medium og sjanger synest 

å vere praksisen i norske bibliotek. Så kan 

ein diskutere kva det er som er så etisk ved 

ein slik praksis. Kanskje biblioteka meiner 

at dei viser samfunnsansvar? 

Kva er det i tilfelle å vise samfunnsan-

svar? Og overfor kva slags samfunn? 

Kor tid vart samfunnet ein heilskap? 

Vil det ikkje vere forbil ledleg for 

b iblioteket å ha ein by med sine mange 

ulike bydelar og samfunn som forbilde, 

istadenfor eit slags Metropolis der alt er 

likt, og den mest framståande verdien er 

det risikofrie. 

Er det slik at dei einfoldige menneske 

som finner både glede, underhaldning 

og personleg utvikling i Sopranos, Fight 

Club, Grand Th eft Auto, American Psy-

cho, L.A.Confi dential, Rage Against the 

Machine, Nine Inch Nails, Max Payne, 

Mafi abrødre, Johnny Cash, Eminem, Deep 

Th roat, Th e Devil in Miss Jones, A Bet-

ter Tomorrow, Pulp Fiction og Kill Bill, 

for å nevne nokon titlar som har skapt og 

skaper kontrovers, skal vere uteletne frå 

bibliotekstilbudet fordi biblioteket tenkjer 

meir på det beståande samfunnet enn på å 

behandle dei som brukargruppe ut frå den 

etiske standarden dei har krav på? 

I så fall får det komme inn under etiske 

retningslinjer at bibliotekaren skal utøve 

praksisen sin ut ifrå kva som er i samfun-

net si tjeneste, og ikkje minst forskjellsbe-

handle medium. Eg trur protestane ville 

kome mot det første. Er ikkje så sikker på 

det siste. Men i den utøvande praksisen 

trur eg ikkje skilnadene ville blitt så store 

i høve til i dag. 

Min påstand blir: i høve til å utøve 

sensur er den største faren ute hos bibliote-

karane sjølv. Eller sagt på Sopranosengelsk: 

Th e enemy is within. •

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

ABM-utvikling, Postboks 8145 Dep, 0033 Oslo 

tel: 23 11 75 00 • post@abm-utvikling.no • www.abm-utvikling.no

de to siste bibliotekskriftene i serien
#30: Bibliotekreform 2014 - del I: strategier og 

tiltak
#31: Bibliotekreform 2014 - del II: Norgesbibliote-

ket - nettverk for kunnskap og kultur

I 2014 skal norske bibliotek ha sterkere fokus på 
formidling og allmenn tilgang til digitalt innhold. 
For å oppnå dette skal det satses på felles digi-
tale tjenester og større bibliotekenheter. Dette er 
hovedinnholdet i bibliotekuttredningen “Bibliotek-
reform 2014”. 

�
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Jeg viser til forrige nummer av  Bibliotekare n 

(9/06), hvor Høgskolen i Oslo har to kom-

mentarer til mitt innlegg om bibliotek-

undervisning og krav til utdanningen.

Jeg registrerer at vi er enige i at bibliote-

karer må være forberedt på formidlerrollen 

og å ha ansvar for bibliotekundervisning. 

Fra mitt ståsted handler det ikke om å 

forvandle personlighetstrekk hos studenter 

som ikke ønsker å stå frem foran publikum, 

det handler om å gi studentene nødvendig 

skolering for å være forberedt på blant 

annet det å undervise. 

Som høgskolebibliotek kan vi velge 

en passiv rolle hvor vi bruker de tildelte 

budsjettmidler, låner ut media og søker i 

databaser for de som henvender seg. Det 

blir ikke noen vekst i aktiviteten av det, 

men det er fullt mulig. Det er faktisk slik 

at store grupper ikke ville savne oss nev-

neverdig. Så lenge vi kan låne dem noen 

pensumbøker og stille med litteratur til 

enkelte prosjekter, vil mange synes at de 

klarer seg bra. De fi nner jo det meste i 

Google. Tror de.   

Det er denne virkeligheten vi som bi-

bliotekarer i høgskolen skal forholde oss til, 

og det er studentmasser med klokkertro på 

Google og liten kjennskap til systematisk 

bruk av bibliotek vi skal ha undervisning 

for. Vi har ved Høgskolen i Østfold gått i 

dialog med fagpersonalet og ledelsen og har 

fått satt inn bibliotekundervisning på alle 

fagplanene, slik at alle studenter på hvert 

årstrinn kurses i bruk av bibliotekets res-

surser i forkant av en eller fl ere oppgaver. 

Dette er noe av det viktigste vi gjør for at 

biblioteket skal ha den status og den rolle 

det fortjener i et akademisk miljø. Derfor 

må nettopp denne undervisningen være 

av høy kvalitet og inspirere studentene. 

Studenten må få forståelsen av at det å 

nyttiggjøre seg våre tjenester vil gi dem 

en bedre studiehverdag og bedre resulta-

ter. Alt dette handler om hvor gode vi er 

til å formidle, og det er utrolig krevende 

å stå foran kritiske og kanskje til og med 

uinteresserte studenter. Det er det som er 

utfordringen vår. 

Jeg husker godt at vi som bibliotek-

studenter på 70-tallet formidlet besvarelser 

for hverandre. Vi ble ikke nødvendigvis 

fl inke til å undervise av det. Etter kvalitets-

reformen har studenter på de fl este studier 

formidlings- og presentasjonsoppgaver 

for hverandre i større grad enn tidligere, 

og det må nødvendigvis gjenspeiles i bi-

bliotekarstudiet. Spørsmålet er om dette 

er tilstrekkelig for at bibliotekarer skal bli 

gode formidlere.  

Jeg får ikke helt tak på hvor omfattende 

opplæringen i kommunikasjon og formid-

ling er, og om alle kursene er obligatoriske. 

Ellen Hjortsæter beskriver hvordan man i 

fagene Skolebibliotek og Bibliotek og læring 

ivaretar de kravene jeg mener man må stille 

til nye bibliotekarer. Jeg oppfatter det slik 

at studentene også her har formidlings-

oppgaver med vurdering/tilbakemelinger 

fra medstudenter og lærere. Det er viktig 

og riktig å legge vekt på læringsteori, di-

daktikk og presentasjonsteknikk. Jeg stiller 

imidlertid spørsmålstegn ved om dette er 

tilstrekkelig for at nyutdannede biblioteka-

rer har nødvendig kompetanse til å fronte 

biblioteket foran kritiske og krevende stu-

denter eller akademikere med lang farts-

tid. Faget Skolebibliotek er så vidt jeg kan 

forstå ikke obligatorisk, slik at studenter 

som utdanner seg til fagbiblioteksektoren 

kanskje ikke får med seg denne delen av 

undervisningen? Vi trenger undervisning 

som legger vekt på presentasjonsteknikk 

og øvelse i å presentere, med tilbakemel-

dinger og veiledning av mer profesjonelle 

aktører enn hva medstudenter kan sies 

å være. Denne undervisningen må være 

obligatorisk og ikke avhengig av hvilke 

valgfag man tar. 

Det er i en slik debatt viktig å under-

streke at det er stor variasjon blant de 

personer som utgjør en profesjonsgruppe, 

og mitt hjertesukk må ikke tolkes for 

generelt. Jeg har bare registrert at mange 

nyutdannede bibliotekarer som jeg har hatt 

til intervju, ikke har vært forberedt på at vi 

stiller krav om at de skal undervise. •

TEKST • Else H. Norheim
 Bibliotekleder
 Høgskolen i Østfold

Debatt

Kommunikasjon og formidling 
– enda en gang
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Det siste etiske dilemmaet i Bibliotekaren var spennende, og re-

levant – og var egnet til å synliggjøre uenighet, slik gode etiske 

problemstillinger skal gjøre. Jeg vil gjerne komme med et svar til 

Andrea Gaarders kommentar. 

Gaarder skriver at ”noen miljøer (representert ved Magazinet) 

ønsker imidlertid ufred, mistenkeliggjøring og konfrontasjon”. Det 

er en ganske grov påstand. Den er nok heller ikke egnet til å dempe 

konfl iktnivået, for å si det mildt. 

Det er en kjensgjerning at Magazinet trykket faksimiler av 

Jyllandspostens tegninger. Det samme gjorde også Aftenposten, 

dagbladet.no, Bergens Tidende, Aftenbladet og TV2. (http://

no.wikipedia.org/wiki/Muhammed-karikaturene) Vil Gaarder 

være villig til å si opp abonnementet på disse avisene også, for å 

dempe de opprørte asylsøkerne? Eller aksepterer  hun at Magazinet 

brukes som en syndebukk?

Jeg er  uenig i hennes tanker om misbruk av ytringsfrihet. 

Ytringsfriheten blir først en reell rettighet når den beveger seg over 

grensen til hva myndighet og majoritet liker. Når ytringsfriheten 

blir en del av  kardemommeloven er den ikke lenger den prinsip-

pielle rettigheten som bibliotekarer og andre har kjempet for. 

Ytringsfriheten er en rett til å ”skape ufred”, fordi ønsket om ”fred” 

kan brukes som et pressmiddel fra vedtatte sannheters voktere. Og 

som kjent: fred er ei det beste, men at man noget vil. •

Ytringsfriheten er en rett til å 
”skape ufred”, skriver Morten 
Haugen i denne kommentaren 
til Andrea Gaarders løsning på 
det yrkesetiske dilemmaet i 
Bibliotekaren forrige måned. 
(Foto: Erling Bergan)

Debatt

Etikk og syndebukker

TEKST • Morten Haugen
 Bibliotekar, 
 Ørland folkebibliotek

Når dere har alt for mye å gjøre på jobben 
– f.eks. ved viktige anbud eller store prosjek-
ter – kan det lønne seg å styrke staben. 
Xtra personell er den enkleste måten å få 
tak i flinke folk på. Vi en tilgjengelig 24 timer 
i døgnet og du er garantert tilbakemelding 
innen én time.

Xtra personell 02360 

Oslo • Bergen • Trondheim • Stavanger 
Porsgrunn • Drammen • Kristiansand • Lillehammer
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TEKST • Kim A. Tallerås 
 Masterstudent i bibliotek- og 
 informasjonsvitenskap
 Høgskolen i Oslo

Kims spalte

Tidligere i år. Det er tidlig vår i Paris og de 

største opptøyene siden 1968 setter sitt preg 

på byen. Brostein og tåregass, okkuperte 

universiteter og brennende kjøpesentre i 

forstedene. Kjærlighetens by ramponeres 

på TV. 

Men det lå altså noe bak. Statsminister 

Villepin hadde nemlig presentert sin plan 

for å redusere den store arbeidsledigheten 

blant ungdom, og særlig blant dem som sleit 

asfalten i de fattige forstedene – «avskum-

met» innenriksminister Sarkozy under 

opptøyene noen måneder tidligere ville 

fj erne med en høytrykksspyler. Problemet 

med den nye og noe mildere planen var 

bare at dens virkemidler ikke tok særlig 

hensyn til unge arbeidstakeres rettigheter. 

Planen gikk i korte trekk ut på å etablere 

en ny type jobbkontrakt for unge under 26 

år, en såkalt CPE (Contrat première em-

bauche). Denne kontrakten innebar blant 

annet at arbeidskjøper i en to års periode 

skulle kunne avskjedige ungdom uten å 

måtte oppgi noen særskilt årsak. Med færre 

restriksjoner vil det nemlig - innenfor en 

relativ kynisk logikk - bli mer attraktivt å 

kjøpe arbeidskraft.

Over 1 million mennesker demonstrerte 

mot dette inngrepet i arbeidsmiljølovgiv-

ningen. Disse kontraktene ble derfor aldri 

innført. Det ble heller ikke den forrige 

norske regjeringens forslag til ny arbeids-

miljølov, som må kunne sies å være skåret 

over samme lest - økt fleksibilisering  i 

arbeidsmarkedet (les; nedbygging av lovfes-

tede rettigheter) vil gavne næringslivet og 

dermed skape fl ere arbeidsplasser. Eller at 

med «en generell adgang for tidsavgrenset 

midlertidig ansettelse i seks måneder, med 

mulighet for utvidelse i ytterligere seks [...] 

blir det også enklere og mindre risikofylt 

for bedriftene å ansette nye medarbeidere», 

som det heter i et presseskriv fra det som 

dengang het Arbeids- og sosialdeparte-

mentet anno februar 2005. (Dette altså før 

arbeidsministeren også ble inkluderende.)

Selv om slike konkrete forslag har 

mislyktes og fl eksibiliseringen, eller det 

noen like gjerne har kalt brutaliseringen 

av arbeidslivet, dermed ikke kan utvikle 

seg med full politisk oppbakning, er vi 

dessverre inne i en trend som er vanskelig 

å snu. Nesten daglig rapporterer media 

om øst-europeiske bygningsarbeidere som 

eksempelvis er registrert som selvstendig 

næringsdrivende (skattegevinst for noen 

betyr i slike tilfeller usikkerhet og tap av 

rettigheter som ansatt for andre). Vikar-

byråer som Manpower og Adecco tilbyr 

arbeidskraft på etterspørsel, fra time til 

time, etterhvert i enorm skala. Bedrifter 

og statlige institusjoner kan dermed out-

source sine egne faste underbruk, være 

seg vaskepersonell eller kantinearbeidere. 

Vikararbeideren, som gjerne er identisk 

med en tidligere fast ansatt medarbeider 

tar over, kanskje i dag, kanskje i morra 

tidlig. Med større valgfrihet i hverdagen 

må man vite.

Dette fenomenet følger langt i fra et 

sosialt eller utdanningsmessig mønster. 

Såkalte freelancere hos NRK, konsulenter 

i IT-bransjen, studenter i deltidsarbeid, 

selvstendig næringsdrivende kulturarbei-

dere og imidlertidig ansatte i kommunene 

er alle en del av den fl eksibiliserende og 

for noen økonomisk gunstige utviklingen. 

Bibliotekaren er i mange av sine potensielle 

virkemåter intet unntak.

Lenger sør på kontinentet har man 

forsøkt å utvikle et begrepsapparat for å 

beskrive disse omfattende prosessene i 

arbeidslivet. Prekarité fra italiensk, skulle 

tilsvare noe sånt som prekaritet på norsk. 

Dette begrepet betegner en tilstand, et 

prekært arbeidsliv hvor en ny type arbeider-

klasse gjør seg gjeldende; prekariatet. I 

min gamle fremmedordbok fra 1969 betyr 

prekæ`r å ”være avhengig av andres vil-

kårlighet”, noe som skulle passe godt for 

beskrivelsene ovenfor.  

Bak disse begrepene og fenomene hvi-

ler selvsagt også en teknologisk utvikling: 

overgangen fra et industri- til et infoma-

sjonssamfunn. Vi står i dag ovenfor en 

informasjonell vareproduksjon som eksem-

pelvis trekker bibliotekaren og biblioteka-

rens kompetanse i retning av n æringslivet. 

Generelt sett står vi ovenfor en voksende 

servicesektor som ikke har lange tradisjo-

ner for å beskytte seg imot et nyliberalistisk 

og grådig arbeidsmarked. Dette markedet 

opererer samtidig i større grad på et uover-

siktelig globalt plan som kan gjøre det 

vanskeligligere å organisere seg.

Ja, ja, men hva har nå egentlig alt dette 

med oss bibliotekarer å gjøre?

Jo fordi, når den ferske utredningen ”Bi-

bliotekreform 2014” nå skisserer en digita-

lisering og organisatorisk omstrukturering 

av biblioteksektoren, skal Bibliotekarfor-

bundet og vi bibliotekarer ønske slike reelle 

tilpasninger velkommen, men samtidig 

være ekstremt påpasselige med å sikre våre 

rettigheter som arbeidere gjennom denne 

prosessen. Fordi både digitaliserings- og 

omstruktureringsprosjektet vil kunne bety 

nye roller, omgivelser og defi nisjoner. Og 

dermed fordi arbeidsmarkedet er i ferd med 

å bli prekært og som tidligere nevnt, i følge 

noen, ganske så brutalt. •

Prekære tider



 Bibliotekaren 10/2006  |  25



26  |  Bibliotekaren 10/2006

-navnet på god service

Pettersvollen 3, Postboks 9102, 3006 Drammen  
Tlf: 3288 7010  Fax: 3288 5855  www.bibliotekservice.no

Alt du trenger !

-til en rimelig pris...

-et godt valg

Klikk
!

-navnet på god service

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!

Pettersvol len 3, Postboks 9102, 3006 Drammen  Tlf :  3288 7010  Fax: 3288 5855  www.bibl iotekservice.no



 Bibliotekaren 10/2006  |  27

Jeg er klar over at de fl este bibliotek ikke har 

ressurser til å digitalisere sine kortregistre. 

Her kunne man f. eks. innlede samarbeid 

med lokale organisasjoner som har inter-

esse av at registeret ble digitalisert. Ved 

Deichmanske bibliotek har noen fi lialer 

samarbeidet med historielag om å digitali-

sere lokalhistoriske bilder og legge dem ut 

på nettet i en base. I disse wiki-tider er det 

ingen umulighet at historielag  kan være 

med på en dugnad for å gjøre lokalhistoriske 

registre søkbare på nettet. Det vi i hvert 

fall kan få til er rett og slett å katalogisere 

våre registre og legge dem inn i katalogen 

slik at de også havner i samkatalogen. Da 

er det mulig for andre med ”fj ernoppslag” 

dersom det skulle være nødvendig for å løse 

en referanseoppgave. 

Jeg tok en runde rundt i eget hus for 

å se nærmere på hva vi har av avsluttede 

kortregistre. 

• Utlåns- og referansetjenesten  har 

fortsatt et kortregister stående framme til 

bruk for publikum. Det er slektsregisteret 

som fortsatt brukes ivrig av slektsforskere. 

Fram til ca. 1962 ble bøker og tidsskrifter 

analysert,  deretter kun tidsskrifter. Ca. 

13.500 kort.

• Tidsskriftanalytter fram til ca. 1990. 

Usikkert når registreringen startet, men 

en rask sjekk gir en analytt fra 1883. Særlig 

nyttig for perioden 1965-1979 da Norge fak-

tisk ikke holdt seg med en tidsskriftindeks. 

Omtrent 182.000 kort.

• I tillegg til disse tidsskriftanalyttene 

har vi et biografi sk register som er en fort-

settelse av boka Norsk biografi  (Kristiania, 

1911) på kort  for perioden 1910-1930. Ca. 

19.000 kort.

• Avisene ble også analysert tidligere. 

Først og fremst gjaldt dette biografisk, 

topografi sk og litterært stoff . Disse ana-

lyttene var ment som et supplement til 

tidsskriftstoff et, og vi prøvde særlig å fange 

opp artikler med stoff  som vi ikke fant i tids-

skriftene. De første analytter ble skrevet i 

1946 og de siste i 1992.

• Noveller og småfortellinger registrert 

av Deichmans fi lial på Grünerløkka. For det 

meste norske forfattere hentet fra bøker, 

julehefter m.m.. Registreringen ble avsluttet 

rundt 1950. Nesten 20.000 kort.

• Teaterpremierer ved Oslo-teatrene, 

Radioteatret og Fjernsynsteatret fra 1924 

helt til slutten av 1990-tallet. Innførsler 

på forfatter og tittel. Overlapper Nasjonal-

bibliotekets register SAMTEATER, men 

dette inneholder ikke forestillingene i 

radio- og fj ernsynsteater. Nyttig når man 

skal fi nne ut om et teaterstykke er oversatt 

til norsk. Noe under 10.000 kort. 

• Kunstregistret. Artikler om kunst, 

kunstnere og kunstindustri er registrert. 

I tillegg fi nner du henvisninger til hvor 

kunstneres verker er avbildet i norske og 

utenlandske bøker og tidsskrifter. Det kan 

være mange henvisninger på hvert kort. 

Startet opp ca. 1900 og avsluttet 1980. 

Omtrent 27.000 kort.

• Portrettregister. Bilder og malte por-

tretter fra bøker og tidsskrifter. Usikkert 

når analyseringen begynte, men arbeidet 

ble avsluttet i 1960-åra. Nesten 23.500 kort. 

Brukt senest for noen uker siden sammen 

med kunstregistret for å fi nne portretter 

som Erik Werenskiold hadde malt av Ed-

vard Grieg. Søket ga 2 treff . 

I tillegg fi nnes registre over nekrologer, 

underoffi  serer, lokalhistoriske bilder, stu-

dentersanger m.m.

Musikkavdelingen vår har et kortregis-

ter som er i daglig bruk:

• Viseregisteret. Etter krigen en gang 

startet musikkavdelingen her på Deichman 

å analysere sangbøker. Fram til midten av 

90-åra ble alle sangbøker som ble innkjøpt, 

analysert . Her fi nnes referanser til alt fra 

negro spirituals til Vømmøl. Registeret 

inneholder nesten 40.000 henvisninger.

I barne- og ungdomsavdelingen fant 

jeg bl.a.:

• Lesebokregisteret med nesten 13.000 

innførsler til alt som har stått i våre lese-

bøker opp gjennom årene.

• Bibliotekets yngste register som inne-

holder minst 200 kort med henvisninger 

til skjønnlitterære tekster om planter og 

trær.

Det er sikkert fl ere enn Deichman som 

sitter med gamle, kanskje nesten glemte 

kortregistre. Noen av disse er ikke interes-

sante lengre, men noen er verdt å ta vare på, 

enten elektronisk eller i den formen de er. 

Det som kan gjøres for en billig penge, er å 

få dem katalogisert og lagt inn i samkata-

logen slik at andre kan fi nne fram til disse 

sporene til fortida når de trenger dem. De 

registrene som er av interesse fortsatt, kan 

man forsøke å få digitalisert i samarbeid 

med for eksempel andre samarbeidpartnere 

som har interesse av dette. •

Den som leter...

TEKST • Jan Tore Dahl
  Konsulent
  Deichmanske bibliotek 

Spor bakover i ferd med å viskes ut?

I disse digitale internettider tenkte jeg det kunne være på sin plass 
å minne om at det muligens fi nnes mange små og store kortregistre 
laget av bibliotekansatte rundt om i landet. Ikke alle disse registrene 
er av allmenn interesse, men en del fortjener å bli gjort tilgjengelige 
for andre enn de som sitter på dem i dag. 
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Partene ved Universitetet i Oslo (UiO) har 

i år blitt enige om at de lokale lønnsfor-

handlingene etter hovedtariff avtalens pkt 

2.3.3 skal være desentralisert. Det vil si at 

forhandlingene skal foregå på de enkelte 

enhetene: fakultet, museene og UB.

Dette betyr at UB skal forhandle direkte 

med de aktuelle organisasjonene, noe som 

er nytt for både tillitsvalgte og arbeidsgiver. 

Tidligere har ledelsen ved UB utformet 

sine krav og sendt disse i en prioritert liste 

til UiOs personalavdeling. De har så ført 

forhandlingene med de sentrale tillits-

valgte ved UiO, vi har bare sittet og ventet 

på protokollen. Vi har riktignok fått noen 

tilbakemeldinger underveis, men har ikke 

hatt noen reell innvirkning på resultatet. 

De som har forhandlet har ikke hatt god 

kjennskap til den enkelte tilsatte på UB, og 

når vi har mottatt de underskrevne proto-

kollene har det en del ganger vært vanskelig 

å forstå hvilke prioriteringer som er fulgt. 

Jeg tror de lokale tillitsvalgte ved UB har 

hatt samme følelse. Organisasjonene har 

varslet at de vil stille med sine sentrale 

tillitsvalgte også i den desentraliserte 

løsningen. Jeg beklager dette, da jeg mener 

det gir en ubalanse mellom partene. Men 

de har heldigvis også varslet at de lokale vil 

være med i forhandlingsdelegasjonen. Dette 

betyr at vi på begge sider av bordet vil ha 

lokal kunnskap om UB, både om enkelt-

personer og om helheten i hele biblioteket. 

Det er et godt grunnlag for et resultat vi alle 

kan stå inne for.

Selv om jeg tror resultatet av forhand-

lingene blir bedre med en desentralisert 

ordning, vil det også i år være tilsatte som 

blir skuffet og misfornøyde. En tilsyne-

latende fordel med den tidligere ordningen 

er at vi som ledere har kunnet skylde på 

andre dersom noen har kommet til oss og 

klaget i etterkant, vi har jo ikke selv deltatt 

i forhandlingene. Med den nye ordningen 

blir vi ansvarliggjort på en helt annen måte. 

Jeg synes det er bra. Som leder vil jeg være 

med å påvirke hvem av våre tilsatte som skal 

få lokale lønnsopprykk. Da må jeg selvsagt 

kunne stå inne for de valg vi har gjort, selv 

om det kan være ubehagelig.

Men det er ikke bestandig like enkelt å 

forsvare et lokalt lønnsoppgjør i ettertid. 

Det er mye følelser knyttet til lønn. For 

fl ere år siden opplevde jeg at en kollega 

med stor glede fortalte at hun hadde fått 

lønnsopprykk. Det hadde hun faktisk ikke 

fått. Hun hadde riktignok blitt fl yttet til en 

annen stillingskode, men lønnen forble den 

samme. Men det å ha blitt vurdert til en 

høyere kode, selv om det ikke ga mer penger, 

ble opplevd som en seier. Dette fortalte meg 

at lønn og lønnsopprykk er mer enn penger 

til brød og husleie. Det handler også om å bli 

lagt merke til og å bli verdsatt. Vi som har 

holdt på med lønnsforhandlinger en del år 

vet at det er begrensede midler, og at ikke 

alle ønsker kan oppfylles. Dette betyr at 

gode krav ikke blir innfridd. Ikke fordi ved-

kommendes krav var dårlig, men fordi det 

ikke var mer penger igjen. Lønnsutvikling 

går etappevis. I år får disse, neste oppgjør 

blir andre prioritert. På sikt vil dette ujevne 

seg. Dette er det ikke bestandig like enkelt å 

formidle. Noen andre har jo fått, og dermed 

blitt prioritert. Hvorfor ikke meg?

Når vi forhandler i staten, er det de 

sentrale tariff orhandlingene i forkant som 

bestemmer hvor stor potten skal være. 

Lokale parter kan eventuelt skyte inn ek-

stra midler, men kan ikke forhandle for en 

lavere sum enn det som er forhandlet fram 

sentralt. At beløpet er bestemt på forhånd, 

og er øremerket lønnsopprykk, er jeg glad 

for. Som leder av et bibliotek med en an-

streng økonomi, hvor vi hele tiden føler at 

vi ikke tilfredsstiller brukernes behov for 

bøker, tidskrifter og databaser, kan det være 

fristende å ta midler fra de lokale lønnspot-

tene til mediekjøp. Slik lønnssystemet er i 

statlig sektor, er ikke dette mulig, og fritar 

meg fra en meget vanskelig prioritering. 

Som leder ønsker jeg at de tilsatte skal ha 

en lønnsutvikling i tråd med det som skjer 

i samfunnet rundt oss. •

Lokale lønnsforhandlinger

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

Ledelse
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TEKST •  Torunn Skofsrud Boger
  Bibliotekar
  Høgskolen i Østfold

I Bibliotekaren 5/2006 kunne vi lese artik-

kelen ”Biblioteket inn i læringsplattformen” 

skrevet av Torhild Larsen og Else H. Nor-

heim ved Høgskolen i Østfold. I siste avsnitt 

skriver de følgende: ”Det er viktig å merke seg 

at undervisningen i referanseteknikk på det 

siste kurset engasjerte deltakerne mer enn 

litteratursøking. Vi opplever også en stor øk-

ning i interessen for referanseteknikk blant 

høgskolens ansatte og studenter. Dette har 

sammenheng med kompetansereformen, 

nye eksamensformer og hyppig oppgaveskriv-

ing”. Som ansvarlig for referanseteknikk ved 

biblioteket ved høgskolen i Østfold har jeg 

lyst til å utdype dette og dele noen av erfarin-

gene vi har gjort oss på dette området.

Biblioteket ved høgskolen i Østfold 

består av fi re avdelingsbibliotek: Helse- og 

sosialfag i Fredrikstad, Scenekunst i Gam-

lebyen i Fredrikstad, Ingeniør- og realfag i 

Sarpsborg og Lærerutdanning, Samfunns-

fag, Økonomi og Språk og Datautdanningen 

i Halden. Bibliotekundervisningen er lagt 

opp ut fra forskjellige behov ved hver avde-

ling, og det varierer en del hvor tungt vi er 

inne i de forskjellige fagene og hva vi bidrar 

med i de ulike sammenhengene. Her velger 

jeg å fokusere på referanseteknikkundervis-

ningen uten å gå nærmere inn på andre typer 

undervisning vi tilbyr. 

Korrekt bruk av kildehenvisninger og 

skriving av litteraturlister kan diskuteres i 

detalj, det velger jeg å ikke gjøre her. Jeg skal 

heller ikke nærme meg Alnæs-saken eller 

den siste diskusjonen som ble rullet opp på 

biblioteknorge-listen denne våren. Isteden 

vil jeg fokusere på den praktiske hverdagen 

ved Høgskolen i Østfold (HiØ) og den virke-

ligheten studentene faktisk befi nner seg i.

I 2003, da biblioteket bidro med artikke-

len ”Biblioteket og kvalitetsreformen” i HiØ-

publikasjonen ”Mellom plikt og rett- tanker 

om og arbeid med Kvalitetsreformen ved 

avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk” 

(Remvik 2003), ble ikke referanseteknikk 

nevnt med et ord. Men Kvalitetsreformen 

med sine arbeidsformer og metoder bygger 

opp under nødvendigheten av å tilegne seg 

informasjonskompetanse, fi nne, evaluere 

og bruke informasjon, og dermed også vise 

hvor du har informasjonen fra og hvordan 

du bruker den. Biblioteket har de siste årene 

jobbet målbevisst for å spre kunnskapen om 

dette både til fagansatte og studenter ved 

høgskolen. Selv om vi selvfølgelig stadig har 

mye å jobbe mot for å nå alle, kan vi slå fast 

at i dag er bevisstheten en annen. Interessen 

blant både fagansatte og studenter er økende. 

Vi underviser stadig nye grupper studenter 

i dette, både på grunnivå og masternivå. I 

løpet av en dobbelttime viser vi dem hvordan 

standarden er bygd opp med utgangspunkt 

i den informasjonen vi har lagt ut på hjem-

mesidene våre. Vi forsøker å sette studentene 

i stand til å fi nne de opplysningene de trenger 

for lage litteraturlister, og er samtidig nøye 

med å forklare dem hvorfor de skal skrive 

litteraturlister, og hvorfor det er viktig å lære 

seg referanseteknikk. For de fl este er dette 

fullstendig nytt, og den spontane reaksjonen 

som går igjen er ofte: ”Hvorfor har vi ikke 

lært dette før?” 

Det er fortsatt ikke uvanlig at ferske 

studenter påstår å aldri ha vært borte i 

referanseteknikk. Det skjer til og med at 

de ikke vet hva en litteraturliste er. Hvorfor 

studentene ikke har lært dette tidligere en 

problemstilling vi er svært opptatt av. Her 

kommer blant annet problemstillingen med 

fusk til eksamen inn. For å kunne stryke stu-

denter som ikke referer til kildene sine må vi 

også ha gitt dem muligheten til å stå; det vil 

si gitt dem tilbud om undervisning innenfor 

referanseteknikk slik at de får en forståelse 

for denne siden ved akademisk skriving.

Først og fremt jobber vi for å komme inn 

med undervisningen på et så tidlig tidspunkt 

som mulig, slik at studentene ikke har fulgt 

både ett og to fag ved høgskolen før de møter 

den første læreren som krever at de doku-

menterer kilder og skriver litteraturlister. 

For det andre er vi opptatt av samarbeid med 

skolebibliotekene ved de videregående sko-

lene i fylket. En overveidende prosentandel 

av studentmassen ved HiØ er bosatt i Østfold 

og har vært elever ved en videregående skole 

i fylket. Tanken er at dersom elevene ved de 

videregående skolene i Østfold får kjennskap 

til referanseteknikk allerede før de tropper 

opp som ferske studenter ved høgskolen vil 

de ha bedre forutsetninger for å forstå og 

imøtekomme de kravene som stilles til dem 

når de kommer hit. 

For å få i gang en dialog med de videre-

gående skolene om dette kalte undervis-

ningsgruppa ved HiØ inn til et møte med 

bibliotekarene herfra i juni d.å. Vi oppdaget 

at målsettingene er relativt like både på vide-

regående og på høgskolenivå, og at utfordrin-

gene kan sammenliknes tilsvarende. Fra vår 

side ble det uttrykt ønske om at studentene 

blir introdusert for referanseteknikken før de 

begynner hos oss, og fra videregående skole 

meldte bibliotekarene tilbake at det var de 

selvfølgelig like interessert i.  Problemet er 

det velkjente tidspresset. Ved HiØ jobber vi 

fremdeles for å få mer tid til rådighet til bi-

bliotekundervisning i ulike fag, men det kan 

se ut som vi tross alt har mer tid å disponere 

enn tilfellet er ved de fl este videregående 

skolene. En av konklusjonene på møtet ble 

at utfordringen framover blir å starte med 

Debatt

Bibliotekets rolle i 
undervisning i referanseteknikk
Erfaringer fra Høgskolen i Østfold

Vi jobber mye med å øke forståelsen for nytten av referanseteknikkundervisningen. Kanskje 
var det tungt da vi startet opp. Men vi merker at vi er kommet til et punkt der vi begynner å 
se resultater, skriver bibliotekar Torunn Skofsrud Boger ved Høgskolen i Østfold. 
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opplæring i informasjonskompetanse – og 

da referanseteknikk som en inkludert del 

av opplegget - allerede i grunnskolen jfr. 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). 

I følge den nye læreplanen skal elevene etter 

10. trinn ha oppnådd følgende kompetanse-

mål i norskfaget: ” Bruke tekster hentet fra 

bibliotek, Internett og massemedier på en 

kritisk måte, drøfte tekstene og referere til 

benyttede kilder” (ibid. s. 48)

Hvordan det refereres varierer fra avde-

ling til avdeling, fra fag til fag. IT-studentene 

får undervisning i IEEE-standarden (Insti-

tute of Electrical and Electronics Engine-

ers) og engelskstudentene i MLA (Modern 

Language Association). Disse standardene er 

– og har ”alltid” vært – innarbeidet i disse 

fagmiljøene. Tidligere underviste fagper-

sonalet selv i disse standardene, dette er nå 

overtatt av bibliotekarene. For de studentene 

som ikke tilhører disse fagkretsene som har 

sine bestemte standarder har biblioteket ut-

arbeidet en anbefalt standard: en modifi sert, 

enklere variant av Harvardmetoden uten 

formateringer, dvs. undertrekning, kursi-

vering eller utheving av deler av referansen. 

Denne standarden er valgt og utarbeidet på 

bakgrunn av et ønske om å introdusere stu-

dentene for en så enkel standard som mulig 

når de møter kravet om kildehenvisninger og 

litteraturlister kanskje for første gang. Ved 

å fj erne formateringene unngår vi samtidig 

unødvendige problemer ved konvertering 

mellom ulike formater ved levering og pu-

blisering av oppgaver og tekster. De fl este 

studentene får undervisning med denne 

standarden som utgangspunkt. 

Det har vært diskutert på avdelingsleder-

nivå på høgskolen, etter initiativ fra davæ-

rende prorektor, om det var ønskelig å enes 

om en felles standard for samtlige avdelinger 

og fag. Det hadde blant annet blitt meldt fra 

studentene at de synes det er vanskelig å ori-

entere seg i denne jungelen av ulike stiler, og 

spesielt når de er nødt til å ta utgangspunkt i 

hjemmesidene våre på eget initiativ og ikke 

har fått noen opplæring eller veiledning fra 

faglærerens side. Konklusjonen på dette ble 

at de fagområdene som har innarbeidede 

stiler ikke ønsket å gi slipp på disse, men 

at alle studenter som ikke tilhører disse 

fagområdene skulle få tilbud om innføring 

i ”HiØ-standarden”. Som en følge av dette 

gjorde vi om på referanseteknikksidene til 

biblioteket. Tidligere hadde de ulike stilene 

stått sidestilt. Nå viser vi til ”HiØ-standar-

den” som den gjeldende standarden, mens 

de studentene som tilhører avdelinger med 

egne preferanser blir veiledet til å fi nne ”sin” 

standard under samlebetegnelsen ”Andre 

stiler”. 

Se: http://www2.bib.hiof.no/index.
php?ID=1770

Andelen studenter som får opplæring 

i referanseteknikk har økt siden den spede 

begynnelsen høsten 2002. Da ble biblioteket 

bedt om å overta un-

dervisningen i MLA 

for engelskstuden-

tene, noe faglærerne 

tidligere hadde gjort 

selv. Høsten 2003 

kom vi i tillegg inn 

i noen årsstudier på 

lærerutdanningen og 

lærte dem opp i ”HiØ-

standarden”. I dag er 

vi inne i over halv-

parten av årstudiene 

på lærerutdanningen, 

og bortimot samtlige 

IT-studenter, språk-

studenter og statsvi-

tenskapstudenter får 

tilbud om opplæring 

i henholdsvis IEEE, 

MLA og ”HiØ-stan-

darden”. I de reste-

rende tilfellene står 

det ikke på vi ljen 

men på kapasiteten; 

vi har for øyeblikket 

ikke ressurser til å nå 

ut til fl ere. Vi forsø-

ker derfor å bøte på 

dette midlertidig ved 

å tilby innføringen 

via nettsidene våre 

og bistå studentene i 

skranken når de har 

spørsmål om dette.

Masterstuden-

tene er kanskje de 

ivrigste når det gjel-

der denne delen av 

bibliotekopplæringen. Disse får i tillegg opp-

læring i referansehåndteringsprogrammet 

RefWorks. RefWorks er bare et av mange 

slike programmer. RefWorks ble valgt som et 

alternativ til Reference Manager fordi det er 

webbasert og kan nås av alle våre studenter, 

inkludert evu-, deltids- og fj ernstudenter. 

RefWorks fungerer på den måten at du leg-

ger inn referansene dine i programmet som 

produserer litteraturlisten for deg i hvilken 

referansestil du måtte velge. Vi har blant 

annet lagt inn ”hiø-stilen” som et alternativ 

du kan velge her. Å lære RefWorks er først 

hensiktsmessig på mastergradsnivå da den 

grunnleggende forståelsen for referansetek-

nikk må være innarbeidet for i det hele tatt 

å kunne forstå og bruke verktøyet. 

Vi jobber i det hele tatt mye med å øke 

forståelsen for nytten av referanseteknikk-

undervisningen. Kanskje var det tungt da vi 

startet opp, men vi merker at vi er kommet 

til et punkt der vi begynner å se resultater. 

Vi har faglærerne helt på vår side, og selv om 

fortsatt ikke alle studentene benytter seg av 

tilbudet om opplæring ser vi at fl ere og fl ere 

gjør det. Ikke minst er det veldig morsomt å 

være tilstede i de øyeblikkene en ny student 

”ser lyset”!

Se for øvrig litteraturlisten som et ek-

sempel på ”hiø-stilen”! •

Det er ønskelig at studenter blir introdusert for referanseteknikk mens de 
går på videregående skole, før de begynner ved en høgskole, hevder Torunn 
Skofsrud Boger. (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)

Kilder: 

Larsen, Torhild og Else H. Norheim (2006). Biblioteket inn i læringsplattformen. 

  I: Bibliotekaren. Nr. 5, s. 6-8

Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Oslo: Kunnskapsdepartementet

Remvik, Trine (2003). Biblioteket og kvalitetsreformen. 

      I: Mellom plikt og rett- tanker om og arbeid med Kvalitetsreformen ved avdeling       

 for samfunnsfag og fremmedspråk. Halden: Høgskolen i Østfold
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Vakre København var i midten av august 

vertskap for konferansen Creating Know-

ledge der nettopp dette temaet samlet over 

200 deltakere. 

Konferansen inngikk i en serie kon-

feranser, som alle har fokusert på infor-

masjonskompetanse i høyere utdanning. 

Denne fj erde konferansen hadde under-

tittel: Empowering the Student Th rough 

Cross-Institutional Collaboration. Arran-

gør: Danmarks Forskningsbiblioteksfore-

ning. De fl este deltakerne var bibliotekarer 

fra universiteter og høgskoler, men også 

en god del pedagogisk personale både 

fra undervisningssida og fra ulike typer 

støttefunksjoner som skrivesentre og  

pedagogiske utviklingssentre fant veien 

til København. Programmet gikk over tre 

dager og inneholdt tradisjonelle konferan-

seelementer som paper-presentasjoner, 

workshops og  sesjoner med keynote speak-

ers. Innimellom var det imidlertid duket for 

overraskelser av det involverende slaget….

På disse sidene gir vi smakebiter fra kon-

Hvordan skape læring? 
Om samarbeid mellom fagmiljø og bibliotek 

feransen. Vi presenterer noen papers, noen 

temaer som var sentrale, noen utfordringer 

for framtida og noe om å befi nne seg i et 

svart rom med 200 ukjente mennesker. •

Et svart rom med 
200 fremmede
Begrepet lærende konferanse (Th e Lear-

ning Conference) bygger på idéen om at 

dialog, samspill og aktiv deltagelse er 

forutsetninger for god læring. Nettopp 

det tok konferansearrangøren kon-

sekvensene av og engasjerte Nicoline 

Jacoby Petersen som deltager i program-

planleggingen. Nicoline Jacoby Petersen 

er doktorgradsstipendiat ved Learning 

Lab Denmark, et av instituttene ved 

Danmarks Pædagogiske Universitet. 

Hun deltar i et prosjekt om nye konfe-

ranseformer. •

For en travel og presset student kan det 

være fristende å kopiere hele eller deler av 

andres arbeid, late som om det er ens eget 

og levere det inn. Dette kalles plagiering, og 

temaet var et av fl ere hovedtemaer under 

konferansen Creating Knowledge IV 

I lys av den senere tids fokus på avslø-

ring av forskningsjuks var foredraget av 

Jude Carroll fra Oxford Brookes University 

om plagiering i høyere utdanning midt i 

blinken. Spesielt interessant ble det fordi 

Carroll er en svært engasjert, engasjerende 

og populær foredragsholder, som har om-

fattende kunnskaper om temaet. Hun har 

blant annet skrevet boka A handbook for 

Deterring plagiarism in higher education 

(2002). 

Hva er så plagiering? Carroll gir denne 

defi nisjonen i boken sin:  Passing off  so-

meone else’s work, whether intentionally or 

unintentionally, as your own for your own 

benefi t. 

I sitt foredrag understreket Carroll at 

det er viktig at det blir gjort krystallklart 

for studentene nettopp hva plagiering er. 

Det gjøres urett overfor studentene dersom 

institusjonen kun konsentrerer seg om å 

”ta” studentene og glemmer å informere 

om hva som inngår i plagiering og hvilke 

konsekvenser en slik handling kan gi. Ofte 

kan det være vanskelig å se hvor grensene 

for plagiering går, for eksempel i forbindelse 

med gruppearbeid. Det er derfor viktig at 

det er enighet i fagmiljøet om hvilke regler 

som gjelder. 

En annen ting Carroll understreket var 

at arbeidsformen har mye å si for hvor lett 

det er å slippe unna med plagiering. Hun 

oppfordret til en arbeidsform med sterk 

oppfølging og veiledning av studentene i 

skriveprosessen. Med stadig oppfølging og 

tilbakemeldinger blir det vanskeligere å pla-

giere. En som kjenner sin student og hennes 

skrivestil godt vil fort avsløre et stilbrudd 

eller et unaturlig hopp i kunnskapsnivå. 

Carroll fortalte at plagiering er et raskt 

økende problem både i Storbritannia og 

andre land. Det er vel ingen grunn til å tro 

at noe annet skulle være tilfelle i Norge 

også. 

Det er i hvert fall fokus på temaet både 

på universitet og høyskoler i Norge. Stadig 

fl ere tar i bruk ulike verktøy for å avsløre 

plagiering. Blant annet kan plagierings-

kontroll skaff es som tilleggstjenester til 

læringsplattformene It ’s Learning og 

Fronte r. Slike verktøy kan sjekke oppgaver 

som leveres inn både mot andre oppgaver 

som er innlevert og mot Internett generelt. 

Men uansett hvor gode verktøy vi skaff er for 

å avsløre plagiering må hovedfokus være på 

informasjon og forebygging. 

Carroll mener av bibliotekarer må 

kjenne sin besøkelsestid og ta ansvar i 

kampen mot plagiering. Det vi kan gjøre 

er for eksempel å snakke med fagmiljø-

ene om plagiering og få fokus på saken. Vi 

kan komme med eksempler på oppgaver 

som gjør det vanskeligere å jukse og vi kan 

kjenne til verktøy for å avsløre plagiering. 

Dessuten inkluderer faget vårt referanse-

teknikk, noe som er helt sentralt når det er 

snakk om plagiering. •

Kilder:

Carroll, Jude. (2002). A handbook for 

deterring plagiarism in higher education. 

Oxford: Oxford Centre for staff  and lear-

ning development 

Plagiering? – Ja da, men ikke hos oss….

empower, verb

• bemyndige, gi fullmakt, berettige

• gjøre det mulig for, sette i stand 

Kilde: Henriksen, Petter et al. (2001). 

Engelsk blå ordbok. Oslo, Kunn-

skapsforlaget.

plagiá t et lat. 

• tyveri fra andre forfatteres el. 

kunstneres arbeider 

• utilbørlig bruk av en annens ånde-

lige eiendom ( jf. reminisens)

Kilde: Berulfsen, Bjarne og Gunder-

sen, Dag (2000). Fremmedord blå 

ordbok. Oslo, Kunnskapsforlaget. 

TEKST • Astrid Kilvik og Liv Inger Lamøy, Høgskolen i Sør-Trøndelag
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På konferansens første dag entret 

Stina podiet og fortalte forsamlingen 

hvordan hun sterkt motivert startet 

universitets studiene for så å droppe 

ut et par år etter.

Som student ble hun møtt med 

uklare forventninger, lærte lite om å 

lære, fi kk ingen kompetanse i infor-

masjonshåndtering, opplevde ikke at 

universitetet og heller ikke bibliotek-

tjenesten hadde fokus på studenten 

Stina, men heller på egne behov og 

tradisjoner.

Så gikk det opp for tilhørerne 

at Stina var skuespiller og oppførte 

en enkel énakter for sitt publikum. 

Kanskje desto mer virkningsfulle var 

ordene hennes etter hvert som de sank 

inn og skapte gjenkjennende nikk og 

nye refl eksjoner. •

Hvordan oppleves 
det å lære å lære?

Konferansens nettsted:
http://www.ck-iv.dk

Konferanseavis:
http://www.ck-iv.dk/CK-IV_newspaper.pdf

Informasjonskompetanse 
(information literacy)…

…defi neres gjerne som

“a set of abilities requiring individu-

als to recognize when information is 

needed and have the ability to locate, 

evaluate, and use eff ectively the nee-

ded information.” 

Oversatt til norsk: 

informasjonskompetanse er evnen til å 

erkjenne når en har behov for informa-

sjon og å kunne lokalisere, evaluere og 

bruke informasjonen eff ektivt i egen 

læring og forskning.

Kilde: Association of College & Re-

search Libraries (2006) Information 

Literacy Competency Standards for 

Higher Education, http://www.ala.

org/ala/acrl/acrlstandards/informa-

tionliteracycompetency.htm#ildef, 

26/9/2006

Ann-Katrin Perselli og Kajsa Gustafsson 

Åman presenterte sin ferske rapport Uni-

versitetslärares syn på studenters informa-

tionskompetens vid Linköpings universitet. 

(CUL-rapport nr 11 fra Centrum för Under-

visning och Lärande (CUL) ved Linköpings 

universitet).

Bakgrunnen for undersøkelsen som rap-

porten bygger på, er bibliotekets erfaringer 

med egen undervisning i informasjons-

kompetanse. Det viser seg at studenter 

som virkelig trenger å utvikle ferdigheter 

i informasjonssøking ofte prioriterer vekk 

tilbud om kurs og undervisning fordi andre 

studieaktiviteter oppleves som mer presse-

rende. Og studentenes informasjonsatferd 

styres ofte av lærernes forhold til og kompe-

tanse i bibliotekbruk og kildeanvendelse.

Biblioteket ønsker derfor å utvikle 

modeller for tettere samarbeid mellom 

faglærere og bibliotekarer.

Perselli og Åman har intervjuet 10 

universitetslærere om bl.a. følgende pro-

blemstillinger:

• Hvordan ser universitetslærere på 

sine studenters behov for informasjons-

kompetanse?

• Hvilke sammenhenger er det mellom 

undervisningsmetoder og studentenes 

informasjonssøking?

• Hvordan ser lærere på bibliotekets 

kurs i informasjonssøking?

• På hvilke måter kan samarbeidet 

mellom lærere og bibliotekarer forbedres 

når det gjelder studentenes informasjons-

kompetanse?

Studien ble gjennomført som kvalitative 

intervjuer med lærere fra tre ulike fakulte-

ter ved universitetet.

Noen resultater fra studien:

• lærerne forventer at studentene beher-

sker informasjonssøking

• det er ikke sammenheng mellom det 

lærerne vurderer som viktige kunnskaper i 

informasjonssøking og det som lærerne vil 

se som resultater i en god oppgave

• lærernes synspunkter når det gjelder 

hvem som er ansvarlig for at studentene 

utvikler informasjonskompetanse i løpet av 

studietiden varierer. Ved ett fakultet mener 

man at ansvaret bør ligge hos en høyere in-

stans i systemet, ved de to andre at ansvaret 

bør deles mellom fakultet, bibliotek og ikke 

minst studenten selv.

• lærerne har skaff et seg informasjons-

kompetanse på egen hånd, gjerne i løpet av 

Hvordan opplever lærere 
studentenes informasjonskompetanse?

tiden som doktorander. Men det er vanske-

lig å fi nne tid til å holde seg oppdatert om 

ny teknologi, nye søkekilder osv.

• det virker som om lærerne har liten 

kjennskap til bibliotekets virksomhet ut-

over selve utlånsfunksjonen

• lærerne ser ikke på informasjons-

søking som en del av læreprosessen, men 

kun som et av mange verktøy 

• fl ere av lærerne etterlyser et helhetssyn 

innen universitetet når det gjelder informa-

sjonskompetanse og hvordan denne typen 

kompetanse skal gjennomsyre program-

menes læreprosesser

• lærerne ser gjerne at studentene får 

mer undervisning i informasjonskompe-

tanse

Rapporten peker på noen tiltak som kan 

bidra til bedre samarbeid mellom lærere og 

bibliotekarer:

• kursplaner og undervisning tilpasses 

målsettingene i høgskoleloven i samarbeid 

med (kontakt)bibliotekar

• bibliotekarer involveres i universitetets 

ulike arbeidsgrupper for Bolognaprosessen, 

såvel på institusjonsnivå som på fakultets-

nivå.

• utdanningsnemnder og program-

ansvarlige får det overgripende ansvaret 

for at informasjonskompetanse integreres 

i fagundervisningen.

• lærere og kontaktbibliotekarer sam-

arbeider om planleggingen av bibliotekets 

undervisning for studenter.

• bibliotekets undervisning følges bedre 

opp av lærerne i fagundervisningen.

• biblioteket lager beskrivelser for sin 

undervisning som publiseres på kurs-hjem-

mesidene

• informasjionskompetanse inkluderes 

i fag- og studieplaner

• kurs i informasjionssøking tilbys kon-

tinuerligt i biblioteket 

• biblioteket tilbyr kurs i informasjons-

kompetanse for lærere

• biblioteket presenteres i kurs for ny-

tilsatte •
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• Nødvendig med tettere samarbeid 

mellom fagutdanning og bibliotek, fra 

planlegging av undervisning i informa-

sjons kompetanse til gjennomføring og 

evaluering

• Tettere samarbeid betyr investering 

i tid og behov for arenaer til diskusjon og 

klargjøring. Hvordan tolker faglærere be-

grepet informasjonskompetanse, hva legger 

bibliotekarer i det? Hvordan kan vi oppnå en 

felles forståelse? Hvordan kan vi utvikle nye 

modeller for samarbeid?

• Informasjonskompetanse må integre-

res som læringsmål i fagplaner og strategiske 

dokumenter, solid forankret i institusjonens 

ledelse

• Studentenes læring som felles fokus for 

alle involverte aktører; bibliotekar, faglærer, 

institusjon

• Klar rollefordeling mellom bibliotek 

og undervisningsinstitusjon. Hvem gjør 

hva i forhold til studentenes læringsprosess, 

hvordan kan man utfylle hverandre på tvers 

av profesjonsgrenser?

• Betydningen av å integrere informa-

sjonssøking og skriveprosess/oppgaveløs-

ning

• Empowerment som stikkord; å gi stu-

dentene kunnskaper og ferdigheter slik at de 

settes i stand til å lære og lære, å gi makt og 

muligheter  til studenten selv…

• Å ha visjoner for det en gjør, balansert 

mot tradisjoner. Biblioteket skal både kunne 

drive undervisning i informasjonskompe-

tanse og by på tradisjonelle samlinger av 

informasjon og litteratur

• Fenomenet plagiering aktualiserer beho-

vet for fokus på informasjonskompetanse

• Bibliotekarer som endringsagenter i 

egen institusjon – om å selge inn informa-

sjonskompetanse som et sentralt læringsmål 

for studentene

• I Sverige er informasjonskompetanse 

som læringsmål nedfelt i høgskoleloven, men 

det er ikke utviklet strategier for implemen-

tering av bestemmelsene. Lovendringer i seg 

selv er altså ikke tilstrekkelige… •

Sentrale temaer, problemstilinger og utfordringer for framtida

Er dette det som må til for å oppnå suksess 

i samarbeidet mellom bibliotek og under-

visningsinstitusjon? I sitt foredrag under 

konferansen Creating Knowledge IV hevder 

Lena Landgren fra Lunds universitetet i alle 

fall dette, og da med referanse til boka Th e 

collaborative imperative av Dick Raspa og 

Dane Ward.

Iverksettelsen av Bolognaprosessen ved 

Lunds universitet har gjort det nødvendig 

å omarbeide studieplaner og fagplaner ved 

institusjonen. (Bolognaprosessen inklude-

rer blant annet innføring av studiepoeng og 

et felles europeisk gradssystem i to nivåer, 

i Norge fulgt opp gjennom Kvalitetsre-

formen.) Bibliotekene og avdelingene ved 

Lunds universitet er invitert til å danne 

felles prosjekter innen informasjonskom-

petanse og studie- og fagplaner, et arbeid 

som gir nye muligheter for fruktbart 

samarbeid. 

Landgren fra biblioteket ved Senter for 

språk og litteratur ved Lunds universitet 

har selv tatt initiativet til et prosjekt som 

tar sikte på å styrke nettopp samarbeidet 

mellom biblioteket og undervisningsinsti-

tusjonen. Landgren sier at hun gjennom sin 

undervisning i informasjonskompetanse 

har erfart at det kan være svært vanskelig 

å få innpass i fagmiljøene. Noen tar imot 

tilbudet fra biblioteket og er fornøyde 

med det, mens andre er det umulig å få i 

tale. Dette er erfaringer som er felles for 

mange bibliotekarer som er involvert i 

undervisning, og som også vi kunne nikke 

gjenkjennende til. Hvorfor er det slik? Land-

gren peker på fl ere grunner til at et godt 

samarbeid mellom bibliotek og fakultet kan 

være vanskelig å oppnå. For eksempel ek-

sisterer det vanligvis både organisatoriske, 

fysiske og statusmessige skiller mellom de 

to. Landgren mener det er viktig å gjøre 

ubalansen mellom bibliotekene og fagmiljø-

ene mindre, for derigjennom å lette imple-

menteringen av informasjonskompetanse 

i studiene. Et forslag til å gjøre ubalansen 

mindre på, er at bibliotekarer deltar i så 

mange fora som mulig hvor de møter lærere 

og fagpersonale, blir mer synlige og dermed 

får mer innfl ytelse i institusjonen. 

Landgren har gjennom sitt prosjekt 

klart å få informasjonskompetanse med 

som et av fi re læringsmål som er spesielt 

framhevet i en guide for skriving av studie-

/fagplaner innen humaniora. Hun har også 

utarbeidet forslag til faglærerne for hvordan 

informasjonskompetanse kan inkluderes i 

de ordinære studiene. Og her mener vi hun 

er ved kjernen av det som er utfordringen 

for oss som underviser i informasjonskom-

petanse. Landgren sier det samme som vi 

erfarer daglig, nemlig at undervisningen 

som biblioteket gir kommer litt ”utenpå” 

den ordinære undervisningen. Det er 

svært vanskelig å få til en ekte integrering 

og dermed får studentene problemer med 

å oppfatte undervisningen som relevant 

for dem. Jeg har lyst til å nevne et prosjekt 

som er gjennomført på Sygepleje skolen 

i Århus som nettopp går ut på å styrke 

studentenes informasjonskompetanse ved 

hjelp av større integrering i fagundervis-

ningen. De har tatt konsekvensen av at 

bibliotekarer og faglærere har kunnskaper 

Lidenskap, spøkefullhet, utholdenhet
om forskjellige deler av det som inngår i 

informasjonskompetansen: Bibliotekarer er 

sterke på informasjonsgjenfi nning og vur-

dering av informasjon, mens faglærer har 

størst kunnskaper når det gjelder å bruke 

informasjonen på eget fagområde. I pro-

sjektet utarbeidet faglærere og bibliotekar 

sammen et opplegg, men det var faglærerne 

som hadde ansvaret for selve undervisnin-

gen. Undervisningsbibliotekarene kurset 

på forhånd faglærerne i søketeknikker og 

kilder og hadde rollen som rådgivere for 

faglærerne i forsøksperioden. Pilotprosjek-

tet står beskrevet i DF-revy fra september 

2005 i artikkelen Informationskompetence. 

Samarbejde – sammenhæng – succes? En 

vellykket gjennomføring av et undervis-

ningsopplegg som dette stiller store krav til 

evne til samarbeid mellom bibliotekene og 

fagmiljøene. Jeg tror samarbeid på et slikt 

nivå kan gi nye, positive utfordringer og 

større muligheter for å lykkes med å styrke 

studentenes informasjonskompetanse. - Og 

som Landgren sier i sin presentasjon fra 

Creating Knowledge: det er fra biblioteksi-

den initiativet til samarbeid må komme. •

Kilder: 

Kvalitetsreformen: http://odin.dep.no/

kd/norsk/tema/utdanning/hoyereutdan-

ning/tema/kvalitetsreformen/bn.html

Scheider, M.V. m.fl . (2005). Informations-

kompetence. Samarbejde – sammenhæng 

– succes? DF-revy, 6, 4-10.
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Magna Løken
Mangeårig lesesalsbibliotekar ved Drammen folkebibliotek og 

fj ernlånsbibliotekar ved Buskerud fylkesbibliotek, Magna Løken, 

avgikk ved døden 6. august etter et lengre sykeleie, 86 år gammel. 

Hun var født 14. september 1920 i Gran på Hadeland og ble stedt 

til hvile ved Ål kirke i sin hjembygd 15. august d.å.

Magna Løken startet sin yrkesutdannelse som bibliotekelev 

ved Telemark landbruksbibliotek, Søve, Ulefoss i desember 

1947 og fortsatte året etter ved Drammen folkebiblioteks barne-

avdeling. Hun tok eksamen ved Statens bibliotekskole våren 

1951. Umiddelbart etter dette tiltrådte hun stillingen som 

lesesalsbibliotekar ved folkebiblioteket, en stilling som hun 

innehadde i 21 år, inntil hun i mai 1972 overtok stillingen som 

distriktsbibliotekar for fylkesbibliotekets fj ernlånsvirksomhet. 

Her fortsatte hun sin høyt skattede gjerning helt til hun fylte 70 

år i 1990, da hun fratrådte ved oppnådd aldersgrense etter 40 års 

tjeneste. Ved denne anledning mottok hun også H.M. Kongens 

fortjenstmedalje.

I kraft av sin mangeårige erfaring som referansebibliotekar 

ervervet hun seg etter hvert omfattende kunnskaper om det som 

fi nnes av relevant litteratur innen viktige fagområder. De fl este 

referansespørsmål, både muntlige og skriftlige, løste hun til bru-

kernes fulle tilfredshet. Hun arbeidet meget samvittighetsfullt, 

systematisk og grundig. På sin stillferdige og beskjedne måte 

førte hun også nykommerne i faget inn i de forskjellige biblio-

teksdisipliner, i det hun øste av sitt kunnskapsarsenal.

Magna hørte ikke til dem som grep ordet i utrengsmål. Men 

hun sto fast på det hun mente var riktig. Hun hadde allsidige 

kulturelle og faglige interesser, og hun var bl.a. medlem av 

Foreninge n Norden, folkeakademiet og fortidsminnesmerke-

foreningen, foruten de rent faglige og yrkesmessige orga-

nisasjoner. I Norsk bibliotekarlag satt hun som styremedlem 

i tre perioder omkring 1960. Hun deltok ikke bare på kurs og 

bibliotekmøter i Norge, men også på møter og konferanser i de 

nordiske land. På et bibliotekmøte i Danmark ble hun kjent med 

en bibliotekar fra Randers som hun byttet arbeidssted med i tre 

måneder for å se hvordan man praktiserte lesesalsarbeidet der. 

De hadde god kontakt siden.

Til tross for redusert bevegelighet var hun meget glad i å 

reise. Hun besøkte en gang en kollega i Sveits, og samtidig var 

hun en tur i Frankrike. En lengre reise for å besøke slektninger 

i California foretok hun også.

Det er sikkert mange som kommer til å huske Magna for den 

brilliante service hun ytet som referansebibliotekar, ikke bare 

kolleger i Drammen og Buskerud, men like meget de mange 

bibliotekbrukere som benyttet seg av denne. Som pensjonist 

møtte hun regelmessig opp på bibliotekpensjonistenes måned-

lige onsdagsmøter like til i sommer Vi som har kjent Magna 

lenge kommer til å føle et dypt savn nå som hun ikke lenger er i 

blant oss. Vil lyser fred over hennes minne.

Kirsten Langberg

Ingerid Røsæg

Magne Hauge

tidligere kolleger ved de to biblioteker

Nekrolog
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Stipend for BF-medledmmer
Bibliotekarforbundets forbundsstyre har satt av inntil kr 45 000 til sti-
pend for medlemmer av BF i 2006. Av dette ble kr 7 500 tildelt på våren. 
Inntil kr 37 500 står derfor igjen til tildeling i høst. Stipendet skal gi BFs 
medlemmer mulighet til fagpolitisk eller organisasjons relatert kompetan-
seoppbygging. Hensikten er å styrke BFs evne til å nå sine mål. 

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. Søknaden kan gjelde pro-
sjekt, kurs, studieopphold, e.l. Medlemmer i statssektoren oppfordres 
spesielt om å søke. Forbundsstyret tildeler stipend etter en vurdering av 
innkomne søknader. Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en 
kortfattet rapport om hva som er gjort og hvordan midlene er brukt.

Søknad sendes Bibliotekarforbundet, Lakkegata 21, 0187 Oslo.
Søknadsfristen er satt til 3. november 2006.

Styremøte 
til fjells
Fredag 15. september var det duket 

for høstens første styremøte i BF. Det 

inngikk i et tredagers styreseminar på 

Sjusjøen, en fi n anledning til å drøfte i 

bredden og bli bedre kjent. 

Første sak var det BF-styret kaller 

”Prosjektet”. Det startet nærmest som 

en litt diff us budsjettmerknad under 

fj orårets landsmøte, men ble nå om-

sider konkretisert. Det dreier seg om 

tiltak overfor fi re grupper: studenter, 

bibliotekarer i privat sektor, bibliote-

karer i staten og arbeidssøkende. Hen-

sikten er å forbedre tjenestetilbudet for 

medlemmer med rådgivningsbehov, 

sørge for å holde på medlemmer og 

rekruttere nye, og utvikle forbundet 

faglig og organisatorisk. Det etableres 

ikke noen egen prosjektorganisasjon, 

forbundsleder er leder for prosjektet, 

som avsluttes 31. desember 2007.

Styret hadde videre oppe bered-

skap for den kommende bibliotekut-

redninga, og deretter en orientering 

fra Liv Evju om situasjonen for den 

kommende skolebibliotekkampanja, 

som nok ikke er kommet helt på skin-

ner. Thor Bjarne Stadshaug la fram 

økonomisk oversikt for BF etter første 

halvår. Den viste sunne tall på både 

utgifts- og inntektssida. Men ikke alle 

budsjettposter utvikler seg lineært. 

Dessuten er det noen poster som bør 

følges ekstra nøye, spesielt kontordrift 

og reiseutgifter, som begge har et merk-

bart overforbruk i forhold til budsjett. 

Til gjengjeld har utgiftene til advokat 

sunket som en stein. Det er ikke bare 

en lettelse på budsjettet, men viktigere 

er at det tyder på færre problemer på 

medlemmenes arbeidsplasser.

En styresak om BFs nettsted ble 

drøftet en stund, før hele saken ble 

overført til novembermøtet. Så tok 

styret for seg BFs ønske om endring i 

biblioteklovens forskrifter, de ble ori-

entert om brudd i tariff området HSH, 

planla tema på kommende landsstyre-

møte, og avsluttet med å registrere at 

medlemstallet hadde steget merkbart 

siden forrige styremøte, hovedsakelig 

pga verving av nye studenter ved se-

mesterstart. •
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BFs medlemsregister blir aldri bedre enn kvaliteten på informa-
sjonen som er lagt inn. Har vi korrekt informasjon om deg? Der-
som du har skifta lønn, jobb, telefonnummer, e.l., går du inn på 
BFs nettsider og fi nner ”Oppdatering av medlemsregisteret”.  

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no

Grong kommune er regionsenter for i Indre Namdal i Nord-Trøndelag. Kommunen har ca.
2.500 innbyggere. Vi er et trafikkmessig knutepunkt og har gode skole- og barnehagetilbud.
Med laksefiske i Namsen eller Sanddøla, Nord-Trøndelags største alpinsenter, samt en
rekke andre aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, har vi et variert tilbud fortilreisende
og fastboende. Kommunen har et godt boligtilbud og full barnehagedekning.

Grong kommune deltar i bibliotekprosjektet Namdalsbibliotekene,
se www.nt.fylkesbibl.no/nambib

ER DU GLAD I BØKER OG Å
ARBEIDE MED MENNESKER?

- og har godkjent fagutdanning fra bibliotekhøgskolen eller
annen relevant utdanning? Da er en biblioteklederstilling på
Grong folkebibliotek noe for deg.

• Grong folkebibliotek har fra 01.01.07 ledig fast 100% stilling som
bibliotekleder. (St.nr. 41/06).

Grong folkebibliotek består av hovedbibliotek i Grong sentrum, samt 1 filial
i Harran. Åpningstidene på hovedbiblioteket er 22 timer hver uke og i Harran
17 timer hver uke.

Bibliotekleder har det faglige og administrative ansvaret for drift og
utvikling av bibliotektilbudet i kommunen. Vi ønsker oss en person som er
utviklingsorientert og kan være med på å gjøre biblioteket til en viktig
kulturaktør i lokalsamfunnet.

Vi søker en kreativ og initiativrik person som har godkjent fagutdanning fra
bibliotekhøgskolen eller annen relevant utdanning. Det blir lagt vekt på
personlige egenskaper som resultatorientering, selvstendighet og god
samarbeidsevne. Stillingen er plassert i stillingskode 7026. Tilsetting skjer
ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement

og tariffavtaler.

Nærm. oppl Grong kommune v/kulturkonsulent Jorunn Lilleslett,
tlf. 74 31 21 57 eller kommunalsjef Kirsti Haagensli, tlf. 74 31 21 10.

Søknad med CV, referanser, vitnemål og attester sendes Grong
kommune, personal, postboks 162, 7871 Grong, innen 10.11.06.
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Pb. 162, 7871 Grong - E-post: postmottak@grong.kommune.no
Telefon 74 31 21 00 - Telefaks 74 31 21 01

w w w . g r o n g . k o m m u n e . n o

LEDIG STILLING VED OSLO POLITIDISTRIKT
Oslo politidistrikt er landets største med ca 2500 tilsatte. 
Distriktets hovedmålsettinger er å imøtekomme publikums 
behov for trygghet, lov og orden. En personalpolitisk målset-
ting er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammenset-
ning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

    

Bibliotekar - Administrasjonsavdelingen
Ved Oslo politidistrikt er det ledig fast stilling som bibliotekar. 
Stillingen er nyopprettet, og underlagt visepolitimester ved 
Strategisk stab.

Ansvar
Arbeidsoppgaver
● Ansvar for planlegging og oppbygging av et fagbibliotek for 

Oslo politidistrikt. 
● Dette innebærer faglig, administrativt og økonomisk ansvar 

for enheten. 
● Utvikling, drift og kvalitetssikring av samlinger og t jenester. 
● Profi lering og markedsføring av bibliotekstilbudet til ansatte 

ved Oslo politidistrikt. 
● Samarbeid med andre enheter for bistand og oppgave-

utførelse.

Kvalifi kasjoner
Utdanningsretning: Arkiv / Bibliotek
Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet
Kvalifi kasjoner:
● Fordel med kjennskap til politiets fagområder. 
● Kunnskap og erfaring med budsjett og økonomi og 

virksomhets planlegging. 
● God IKT-kompetanse
Språk
● Engelsk
● Norsk
Personlige egenskaper
● Selvstendig 
● Initiativrik 
● Gode kommunikasjonsevner 
● Plettfri vandel 

Vi tilbyr
● Bibliotekar SKO 1515, ltr. 43-49. 
● Nyoppussede lokaler med fl ott bibliotekinnredning. 
● Fleksibel arbeidstid 
● Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med fl ere ulike 

arbeidsgrupper.
Diverse arbeidsforhold
● Stillingsbrøk: 100%  / Heltid
Arbeidssted
Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo
Oslo politidistrikt

Søk stilling
Referansenr: 200606595       
Søknadsfrist: 15.10.2006   
Elektronisk søknad:  
https://www.webcruiter.no/wcmain/
CvJobRespond1.aspx?oppdragsnr=158674399  

Kontaktinfo: 
Hege Karlsholmen Konsulent 22 66 99 80  
Runa Bunæs Politiinspektør 22 66 96 93 

BIBLIOTEKAR 
Forutsatt videreføring av permisjon er det ved Fredrikstad 
bibliotek ledig 100% vikariat for bibliotekar i perioden 01.01. 
- 31.12.07. I stillingen inngår kvelds- og lørdagsvakter. 
Søknadsfrist: 10.11.06
Fullstendig utlysning, se www.fredrikstad.kommune.no



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

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

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

1. Ragnar Hovland:
Norske gleder.

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

Ta kontakt med det same!

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

Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...

Berge Furre

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

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)
Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar

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

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk øy, der du kan 
ha en rolig ferie i familehotellet Ampelos resort 
like utenfor den vakre landsbyen Hora. Du kan 
dyrke dine kreative sider i en opplevelses- og 
kursferie på øya. Tilbudene spenner fra maling, 
fisking, dykking og matlaging, til yoga og høsting 
av oliven. Det dansk/greske vertskapet ønsker 
deg velkommen til en ferie du kan tilpasse dine 
behov. Se våre nettsider for mer informasjon:

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com
Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 

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

PRØV KLASSEKAMPEN 
3 UKER GRATIS!

Utfordrer det etablerte
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Finnmark
Mari Lundevall
Finnmark fylkesbibliotek, 
Telefon: 78 40 71 75
E-post: E-post: mari.lundevall@ffk.no

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

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

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

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

Leder: Monica Deildok
Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug
Konsulent: Eva Trønnes 
Adresse: Lakkegt. 21, 0187 Oslo
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Etter at bibliotekutredninga ble lagt fram 

25. september, har ledende organisasjons-

folk i bransjen sprenglest og grublet. Er 

dette bra eller dårlig? Hvor ligger hundene 

begravet? Hva bør vi si i første omgang?

Det mest påfallende trekket noen dager 

etter off entliggjøringa, var stillheten på 

postlista. Denne tumleplassen for djupsin-

dige analyser og kommentarer i forbifarten, 

hadde mottatt kun tre innlegg to døgn etter 

at den nye bibliotekframtida var sluppet 

løs på oss.

Men kanskje det var et tegn på moden-

het. Bransjen viste sin respekt for to års 

arbeid og 312 sider med tekst, tall og bilder. 

Man tok seg faktisk tid til å lese det hele, før 

man gikk ut og mente noe.

Alternativt var det et tegn på rådvillhet. 

Bibliotekfolk har lang tradisjon for å kreve 

store utredninger, planer og stortingsmel-

dinger, men når de kommer er vi som regel 

mot det vi får servert. Ofte med god grunn. 

Når vi nå får en utredning som ikke påkaller 

umiddelbare protester, blir vi rådville. Skal 

vi for første gang si at staten har en positiv 

plan på bibliotekområdet? Burde vi egentlig 

gå i et nytt fakkeltog oppover Karl Johan, 

men denne gang med ”Kjør utredning!” 

som parole? 

Ikke rart diskusjonen har litt problemer 

med å ta av. Men lederne av både BF og NBF 

har markert at de er positive til det de har 

lest, fremdeles med forbehold om at de bare 

hadde hatt et par døgn på seg. 

Likevel er det på utredningas hoved-

grep, konsolideringa av folkebibliotekene, 

at noe interessant ved de første reaksjonene 

avtegner seg. NBF-leder Anne Hustad mar-

kerer at det er på dette området hun føler 

seg mest usikker med utredninga. BF-leder 

Monica Deildok sier derimot at det ikke 

bør være noen tvil om at ”konsolideringen 

av folkebibliotekene er riktig vei å gå”, selv 

om det vil gjøre vondt og være vanske-

lig underveis. Hun ser det som viktig for 

folkebibliotekenes evne til å utvikle seg, 

for bibliotekarenes arbeidsforhold og for 

profesjonens videre kompetanseutvikling. 

Her er altså lederen i bransjens tyngste 

fagforening på banen og melder seg til 

kamp FOR reformen, mens den allmenne 

foreningas leder må tenke seg om. 

Det spørs om ikke denne utredninga, 

når den skal gå over til å ble en reform, 

også vil markere et generasjonsskille i 

bransjen. Tanken slo meg i alle fall da den 

vanligvis skarpe analytiker Hans Martin 

Fagerli meldte seg med en noe livstrett 

kommentar på postlista dagen etter at 

utredninga kom. Han skrev blant annet: 

”Bortsett fra den smule omstrukturering 

som foreslås i folkebiblioteksektoren, og 

som kanskje vil møte noe motstand, kan det 

neppe være nødvendig med grundig høring. 

Utredninge n favner jo alle gode uforløste 

saker og ønsker som biblioteksektoren har 

samlet opp gjennom de siste 10-15 år. Vi 

bør heller spare kreftene til departementene 

eventuelt (!) legger fram en tilbakemelding 

på hva de har tenkt å gjøre med utrednin-

gens forslag.” 

Han har jo et poeng i at utredninga 

favner alle gode, gamle saker vi har kjempet 

for. Men å kalle det kommende jordskjelvet 

i folkebiblioteksektoren for en ”smule om-

strukturering”, er ikke spesielt klarsynt. At 

det ikke har betydning hva bransjen, og ikke 

minst bibliotekenes eiere, melder tilbake 

til departementet om å bli konsolidert, er 

håpløs politisk analyse. Selvfølgelig har det 

betydning! Og det bør et nytt og yngre sjikt 

av bibliotekpolitikere sørge for at skjer. Her 

er det åpenbart ledig plass på arenaen. •

Utredninga levert. Kjør reform!

”For Liberalerens redaksjon er det vanskelig å gå igjennom utredningen. Vårt utgangspunkt 

er så forskjellig fra de som styrer landet. Vi er imot mandatet for Bibliotekutredningen. Vi 

er imot skattefi nansierte bibliotek. Vi mener det ikke skal være en off entlig oppgave å tilby 

bøker, aviser, magasiner, CD-plater, fi lmer og lydbøker. Bibliotektjenesten er ikke forenelig 

med vårt ønske om så lav skatt som overhode mulig. Skattefi nansiert bibliotekdrift ødeleg-

ger fri konkurranse mellom aktører som konkurrer om kundene med like vilkår.”

Bjørn Magne Solvik 25. 
september i ”Liberaleren”, 
en internettavis som eies 
av Fridemokratene.


