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Nye stemmer: Åpne, tilgjengelige og mangfoldige
BF vil få fram nye stemmer blant bibliotekarene. Under bi-
bliotekmøtet i Bergen ga de talerstolen til de som kommer 
med andre innfallsvinkler og ser nye muligheter.  Og de nye 
kvitterte med åpenhet, tilgjengelighet og mangfoldighet.

25
Hva vil vi med bibliotek? 
- Hva vil politikerne med bibliotekene? Regjeringen har en 
unik sjanse til å svare på dette i stortingsmeldingen til som-
meren, påpeker BFs ledelse. De følger opp artikkelen ”Bi-
blioteker i bakleksa” av Knut Olav Åmås i Aftenposten.
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Lederen har ordet
Likelønnskommisjonen avga tidligere i år sin 
rapport i form av NOU 2008 : 6: ”Kjønn og 
lønn”. Kommisjonen har levert en over 300 
lang rapport der arbeidsmarked, lønn og 
kjønn er grundig utredet. Man foreslår også 
konkrete tiltak for utbedring av lønnsgapet 
mellom kvinner og menn. 

De viktigste forslagene kan sammenfattes 
i seks kortfattede punkter: 

Likestillingsloven og Likestillings- og dis- y
krimineringsombudet styrkes.
3 milliarder kroner over statsbudsjettet  y
til lønnsløft for kvinnedominerte yrker i 
offentlig sektor.
Arbeidslivspartene i privat sektor an- y
befales å sette av midler til kombinerte 
lavtlønns- og kvinnepotter.
 En tredjedel av foreldrepengeordningen  y
reserveres til far.
 Tariffestet rett til lønnstillegg for foreldre  y
som tar ut foreldrepermisjon.
 Økonomisk støtte til virksomheter som vil  y
øke kvinneandelen blant ledere.
En del av disse tiltaksforslagene har al-

lerede ført til debatt i mediene, som for 
eksempel forslaget om en tredeling av 
foreldrepengeordningen. 

I Bf må alle kommisjonens forslag disku-
teres grundig. Et av tiltaksforslagene er det 
imidlertid grunn til å være særlig oppmerk-
som på for oss. Det gjelder tiltaket om et 
lønnsløft for kvinnedominerte yrker i offentlig 
sektor, der det foreslås bevilget friske midler 
over statsbudsjettet. Med kvinnedominerte 
grupper menes i denne sammenhengen 
yrkesgrupper med der kvinner utgjør minst 
2/3 av de sysselsatte, og yrkesgrupper med 
1-4 års høyere utdanning nevnes særlig som 
eksempel. Et tiltak av denne typen vil altså 
treffe bibliotekarer i kommunesektoren, i 
statssektoren og i helsesektoren. 

I Bibliotekarforbundet merker vi oss også 
med interesse at kommisjonen foreslår 
at organisasjonene i arbeidslivet innfører 

en tariffestet rett for arbeidstakere som 
har fravær fra arbeidsplassen på grunn 
av foreldrepermisjon. Disse skal – i følge 
forslaget - få tariffestet rett til et gjennom-
snittlig lønnstillegg – som minimum – ved 
tilbakekomst til arbeidsplassen. Dette er et 
tiltak Bibliotekarforbundet allerede i årets 
hovedoppgjør har lagt inn som krav til ny 
hovedtariffavtale i statlig og i kommunal 
sektor, gjennom å foreslå en sikringsbestem-
melse om lønnsvurdering som et tillegg til 
hovedtariffavtalene. 

Rapporten viser at det er store forskjeller 
både mellom kvinners og menns lønnsinn-
tekt, hvor det ikke er korrigert for arbeidstid, 
og mellom kvinners og menns lønn, korrigert 
for avtalt arbeidstid. Inntektsstatistikken viser 
at i dag utgjør kvinners lønnsinntekt om lag 
65 prosent av menns lønnsinntekt. Når det 
kontrolleres for arbeidstid utgjør kvinners 
lønn om lag 85 prosent av menns lønn.

Samtidig slår rapporten fast at kjønns-
betingede lønnsforskjeller ikke kun dreier 
seg om individuelle forskjeller mellom den 
enkelte kvinne og den enkelte mann, men at 
det i stor grad dreier seg om kvinnedomi-
nerte yrkesgruppers mindrelønn i forhold til 
mannsdominerte yrkesgrupper. 

Et av de aller viktigste poengene i rap-
porten er etter min mening at den så tydelig 
viser at problemet med manglende likelønn 
i Norge er et problem som ikke kan løses av 
partene i arbeidslivet alene fordi det henger 
sammen med en rekke andre velferdsvilkår, 
og det henger sammen med holdninger 
og verdier i generelt i samfunnet. Dermed 
løfter kommisjonen likelønn opp fra å være 
et isolert arbeidslivsproblem til å være et 
generelt samfunnsproblem. Dette er svært 
viktig for mulighetene for å lykkes med å få 
til skikkelige likelønnsløft slik at gapet mel-
lom kvinners og menns lønnsinntekt virkelig 
skal bli mindre. 

Partene i arbeidslivet har i alle fall i de 

offentlige avtaleområdene benyttet likelønns-
føringer på lokale pott, sentrale likelønnsløft 
(så sent som i statlig sektor i 2007) og andre 
tiltak for å få bukt med likelønnsproblematik-
ken. Vi ser imidlertid at disse tiltakene ikke 
virker i tilstrekkelig grad. De virker på den 
måten at situasjonen helt sikkert ville vært 
verre dersom partene i arbeidslivet IKKE 
hadde tatt likelønnsansvar, men de virker ikke 
i tilstrekkelig mon til at vi får bukt med proble-
met. Derfor er det befriende at kommisjonen 
plasserer likelønn i et samfunnsperspektiv, 
der ikke bare arbeidslivet men også resten 
av livet settes søkelys på, med tanke på å 
undersøke hva som skaper de kjønnsbaserte 
lønnsforskjellene. 

Både barnehagedekning og foreldrepen-
geordning er elementer som kommisjonen 
tar opp i denne sammenhengen. Holdninger 
og verdier er andre elementer. Bildet er 
komplekst, det handler om kvinnedominerte 
yrkesgrupper som historisk sett har vært 
utsatt for mindrelønnsutvikling over tid, det 
handler om innebygde, underliggende hold-
ninger i samfunnet og hos enkeltindivider, det 
handler om tilrettelegging av velferdsgoder. 
Men det handler også til syvende og sist om 
de valgene det enkelte individ og den enkelte 
familie foretar når det gjelder karriereveier 
og tilrettelegging av arbeidsliv kontra fritid. 
Dette gjør temaet likelønn til et følsomt 
tema. Fordi samtidig som tiltak må settes 
i verk for å få bukt med den systematiske 
urettferdigheten som rapporten avdekker, 
er det vanskelig å gjennomføre tiltak som vil 
få konsekvenser for individenes valgfrihet. 
Likelønnskommisjonen skal ha ros for at rap-
porten belyser hele dette komplekse bildet, 
og leverer et grunnlagsdokument som er et 
godt utgangspunkt for videre arbeid. 

Monica Deildok
Forbundsleder
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Tekst : Erling Bergan 

Det var 26. februar at kommunal- og re-
gionalminister Magnhild Meltveit Kleppa 
la fram forslaget til forvaltningsreform. 
Høringsnotatet om denne reformen er 
nå sendt ut, med svarfrist 30. april. 
Ideen om å erstatte fylkeskommunene 
med stører regioner er altså nå lagt død. 
Men det er andre momenter som er vel 
verdt å se på.

- Fylkeskommunene blir nå den viktig-
ste offentlige aktøren for verdiskaping 
og etablering av arbeidsplasser i de 
ulike landsdelene, sier Kleppa, og legger 
til: - Jeg er fornøyd med at vi nå har fått 
en avklaring på det nærmere innholdet 
i de oppgavene som skal overføres til 
de folkevalgte regionalt, sier Kleppa. 
De oppgavene som er konkretisert og 
omtalt i høringsnotatet, er en oppfølging 
av stortingsmeldinga ”Regionale fortrinn 
– regional framtid” fra desember 2006 
og Stortinget sin behandling av denne. 

Bibliotek i høringsnotatet
Når det gjelder bibliotek, inneholder 

høringsnotatet et lite avsnitt ”9.2.3 
Folke- og fylkesbibliotekene”, der det 
heter: 

”Utredningen Bibliotekreform 2014 
konkluderer med at de lokale folkebi-
bliotekene fungerer dårlig i mange kom-
muner. Utredningen slår fast at dagens 
fylkesbibliotek må gjennomgå en omstil-
lingsprosess for å kunne ivareta en rolle 
som utviklingsaktør i de nye regionene. 
Ansvarsfordeling i biblioteksektoren 
vil bli drøftet i stortingsmeldingen om 
bibliotek, som etter planen skal legges 
frem etter samleproposisjonen om for-
valtningsreformen.”

Her gis det altså grunn til å følge godt 

Regionreformen 
skrinlagt
- Det er bra at regjeringen har bestemt seg for å skrin-
legge regionreformen. Dette er til lettelse for tusenvis 
av statlige ansatte som i årevis har hatt omstillings- og 
flyttespøkelset hengende over seg, sier leder av YS Stat, 
Pål N. Arnesen. 

med i opptakten til stortingsmeldinga, 
og i debatten når den blir lagt fram 
seinere i år. 

Men tilbake til det store spørsmålet 
om fylkeskommunens skjebne, som har 
hengt over oss i lengre tid nå. Lederen 
i YS-Stat puster letta ut: 

- Nå må politikerne skjønne at det 
kan være lurt å høre på dem som blir 
berørt før en setter i gang slike store 
politiske reformforsøk. Dette har vært 
reformforsøk som gjør arbeidsdagen og 
fremtidsplanene til de ansatte til en gjet-
tekonkurranse, sier Pål N. Arnesen. 

Staten som arbeidsgiver
Leder av YS Stat er fornøyd med at 

Regjeringen endelig innså den tøffe 
situasjonen reformforsøkene fikk for 
statlige ansatte. Arnesen ser imidlertid 
en ny utfordring. For fra 2010 foreslås 
det at oppgaver fra 7 departement 
overføres til fylkeskommunen. Han min-
ner regjeringen om deres løfte, at man 
ikke skal flytte eksisterende statlige 
arbeidsplasser. 

- Nye arbeidsplasser er vi imidlertid 
enige om kan være tema for en lo-
kaliseringsdebatt. Nå er det viktig at 
staten holder sine løfter og blir en god 
arbeidsgiver, sier leder av YS Stat, Pål 
N. Arnesen. 

Proposisjon til høsten
Etter å ha mottatt høringsuttalelsene, 

vil Kommunal- og regionaldepartementet 
koordinere videre arbeid i de berørte 
departementene med sikte på frem-
leggelse av en samlet proposisjon til 
Stortinget høsten 2008. Proposisjonen 
vil inneholde både konkrete lovforslag 
om oppgaver og eventuelle forslag til 
endringer i fylkesinndelingen.  

Mahasweta Devi 
til bokmessa 
i Gøteborg

En av Indias fremste for-
fattere, Mahasweta Devi, 
kommer til årets Bok & 
Biblioteksmässa i Gøte-
borg i september 

- Ved siden av fokuslandet Latvia for-
midler vi i år også stemmer fra India og 
Romania. Det er derfor spesielt hygge-
lig, sammen med Ordfront förlag og 
Indiska biblioteket, å kunne presentere 
en av de mest kjente indiske forfatterne, 
som har fått stor oppmerksomhet for 
sitt sosiale og politiske engasjement, 
sier Gunilla Sandin, programsjef for Bok 
& Bibliotek.

Mahasweta Devi er født i 1926 i 
Dacca, idag hovedstad i Bangladesh, 
og skriver framfor alt på sitt morsmål 
bengali. Siden debuten med The Queen 
of Jhansi i 1956 har Devi vært en svært 
produktiv forfatter med over hundre 
romaner og novellesamlinger bak seg.

Devi har lenge vært engasjert i de 
indiske stammefolkenes situasjon. I 
sine bøker belyser hun den undertryk-
king som stammefolkene systematisk 
utsettes for. Hennes særpregede prosa, 
der det høylitterære ofte blandes med 
gatens bengali, ses som språklig nydan-
nende, i følge Sandin.

Mahasweta Devi har fått flere ut-
merkelser, blant annet Jnanpith-priset 
(1996), en av Indias mest prestisjefylte 
litteraturpriser.

Mange av Devis bøker er oversatt 
til engelsk. Novellsamlingen Branden i 
hjärtat kommer i år på svensk.   

[ FAG OG POLITIKK ]
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I skyggen av Amazons lansering av ebok-
leseren Kindle i USA, foregår det en liten 
revolusjon i det litterære kretsløpet i 
Japan. Halvparten av skjønnlitteraturen 
på topp-ti-lista i Japan første halvår i 
fjor, var skrevet på mobiltelefoner. I følge 
Sydney Morning Herald har japanske 
mobiltelefon-romaner blitt litt av et pu-
bliseringsfenomen. - Mellomstore forlag 
vokser til storkonsern og forfatterne deres 
får store inntekter, skriver avisa.

Fra mobil til bok
Romanene blir skrevet på mobiltelefo-

ner, distribueres elektronisk som enkelte-
pisoder for lesing på mobilen, for så å bli 
gitt ut samlet i bokform til slutt. Og de 
selges altså i store opplag. 

- Det kan synes rart at unge lesere går 
ut og kjøper boka etter å ha lasta ned og 
lest fortellingen på mobiltelefonen sin. 
Ofte gjør de det fordi de har sendt epost 
med forslag og kritikk til forfatterens nett-
side etter hvert som historien utvikles. De 
føler derfor at de har bidratt til det ende-
lige produktet, og vil ha en papirutgave 
som souvenir, sier redaktør Mayumi Satoi 
forlaget Goma Books. 

Store opplag
En av bøkene, ”Koizora” (Kjærlighets-

himmel), er om en skolejente som trakas-
seres, utsettes for gjengvoldtekt og blir 
gravid. Den har solgt mer enn 1,2 millioner 
eksemplarer siden lanseringa. En annen 
bok, ”Moshimo Kimiga” (Hvis du…”) ble 
skrevet av den 21 år gamle jenta Rin mens 
hun gikk siste år på videregående skole. 
På reisene til og fra en deltidsjobb, og 
ellers når hun hadde ledig tid, tasted hun 
avsnitt på mobilen sin og lastet dem opp 
til et nettsted for slike håpefulle mobil-
forfattere. Derfra ble avsnittene distribu-
ert elektronisk til tusenvis av abonnenter. 
Og da papirboka kom, ble den solgt i 
420.000 eksemplarer.

Maho no i-rando (Den magiske øya) 
er et nettsted med gratis program som 
hjelper folk å lage deres egne mobil-

Litteratur på mobilen
Keitai shousetsu er romaner skrevet på mobiltelefoner, 
for lesing på mobiltelefoner. Halvparten av de mestsel-
gende bøkene i Japan er av denne typen.

romaner. Det har resultert i nærmere 1 
million tekster siden tjenesten ble satt opp 
for sju år siden. 

Det kan se ut til at denne typen litteratur 
har likhetstrekk med kolportasjelitteratu-
ren vi kjenner fra vår egen kultur hundre 
år tilbake. Og de kan se ut til å ha likhets-
trekk med populærkulturelle serieromaner 
fra vår tid. 

Utvikler språket
Toru Ishikawa, professor i japansk 

literatur ved Keio universitet i Tokyo, sier 
til avisa at japanske mobiltelefoner bare 
tillater bruk av et begrenset antall av kanji, 
de kinesiske skrifttegnene som japanere 
anser som intellektuelt mer utfordrende 
enn deres egne tegn. 

- Skjermstørrelsen tvinger dessuten 
forfatterne til å skrive korte, lettfattelige 
setninger med enkle ord, sier han, og 
antyder at dette kan ramme den litterære 
kvaliteten. – Men det kan også oppmuntre 
forfattere til å bruke språket kreativt på 
nye måter. Språk må alltid utvikle seg, sier 
professoren.  

Rin skrev sin roman på mobilen. Deretter 
solgte bokversjonen 420.000 eksemplarer.  
(Foto: Ko Sasaki)

Bøker + idrett 
= sant 

Du trodde kanskje ikke 
idrett og boklesing var 
en god kombinasjon? 
Avisa Hadeland vil ha 
oss til å tro om igjen, 
etter å ha sett hvordan 
Foreningen !les inntok 
Granshallen.

Foreningen var der for å  gi unge 
friidrettsutøvere i Midtre Brandbu 
IL et boktilbud utenom det vanlige. 
Det var i slutten av februar at en 
egen garderobebibliotekar var på 
plass med en fullstappet bokbag. 
Interessen lot ikke vente på seg, 
melder avisa, som kan fortelle at 
Foreningen !les-sjef Ketil Kolstad 
er henrykt over å kunne lansere 
prosjektet ”Idrett og ungdom” på 
Hadeland. 

– I de tre årene dette tilbudet 
har vært aktivt har vi sett en 
kjempeoppgang i ungdommens 
leselyst, og håper så klart det blir 
tilfellet her på Hadeland og, sier 
Kolstad om prosjektet, som blant 
annet er utviklet av toppidretts-
utøvere som Stig Inge Bjørnebye 
og Sigurd Pettersen . Formålet er 
å motivere ungdommen til å kom-
binere idrett med lesing, og bruke 
det som avslapping i hverdagen. 

– Blant unge relateres ofte 
lesing til skolen, noe som kanskje 
gir det et litt kjedelig preg. Når 
derimot bøker presenteres gjen-
nom et miljø der interessen lig-
ger, smitter det over på lesingen, 
forteller Kolstad til Hadeland. Ikke 
minst tror han at jevnlige besøk fra 
aktivt lesende toppidrettsutøvere 
og bibliotekar i Gran, Signe Thore-
sen, vil gi nok et positivt utslag på 
leselysten. – De vil få muligheten 
til å få møte sine idoler, snakke 
om bøkene de leser og få videre 
anbefalinger om lesestoff, fastslår 
Kolstad.  

[ MOBIL, IDRETT OG LESING ]
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[ BIBLIOTEKMØTET I BERGEN ]

Tekst & foto: Erling Bergan

Det var et lite vågestykke BF bega seg ut 
på. Å invitere tre relativt ukjente, ferske 
bibliotekarer til å snakke over hvert sitt 
tema, fritt valgt. At de tre hadde en del å 
fare med faglig, var åpenbart sjekka godt 
på forhånd. Men ville det henge på greip 
– sammen – på et seminar? 

Etter seminaret ”Nye stemmer” kunne vi 
slå fast: Vågestykket var vellykket, og det 
finnes virkelig nye stemmer det er vel verdt 
å lytte til. Seminaret ble arrangert dagen 
etter NBFs landsmøte, der en urovek-
kende stor del av de som tok ordet hadde 
gjort det også for 10, 20 og 30 år siden. 
Det gjorde det ikke mindre relevant å løfte 
fram nye stemmer. Riktig nok var det mer 
fag enn politikk i de tre unge innleggene. 
Kanskje fag er den nye politikken?

Ellen Berg Larsen: 

Formidling og mangfold
Ellen Berg Larsen syntes det var hyg-

gelig å bli omtalt som ”ny stemme”, etter 

Nye stemmer

Åpne, tilgjengelige 
og mangfoldige?
BF vil få fram nye stemmer blant bibliotekarene. 
Under bibliotekmøtet i Bergen ga de talerstolen til 
de som kommer med andre innfallsvinkler og ser nye 
muligheter.  Og de nye kvitterte med åpenhet, til-
gjengelighet og mangfoldighet.

å ha arbeidet 15 år i bibliotek. Men hun 
innså at det var fordi bibliotekarutdan-
ninga hennes var fersk, at hun fortjente 
tittelen. 

Larsen hadde jobbet med barn, unge 
og formidling ved Tromsø bibliotek. Hun 
tok utgangspunkt i mangfoldsåret, for å 
se på formidlingsarbeid i lys av dette. 

- For å lykkes med formidling, må 
man kjenne dem man formidler til. Man 
må lytte til dem. Man må kjenne sitt 
publikum. Honnørordet er kunnskap, å 
innhente kunnskap gir kompetanse, sa 
hun.

I formidlingsarbeidet overfor flerkultu-
relle befolkninger, mente Larsen det var 
flere typer kompetanse som personalet 
burde inneha. Med henvisning til Per 
Bjørn Rekdal, trakk hun fram fire: den 
informasjonsfaglige kompetansen, den 
forståelsesfaglige kompetansen, den 
kulturfaglige kompetansen (for eksempel 
kunnskapen om hva slags litterær kultur 
og hva slags skolesystem somaliere kom-
mer fra), og den sosialfaglige kompetan-
sen (om biblioteket som møteplass).

Fortellingene 
Mens Ellen Berg Larsen tok sin bibliote-

karutdanning ved dok.vit. i Tromsø, jobbet 
hun med et prosjekt i praksisperioden sin. 
Det dreidde seg om ”Flerkulturelle fortel-
linger i et flerkulturelt samfunn”. Hun tok 
utgangspunkt i en klasse der 13 av 19 
elever hadde enn annen bakgrunn enn 
den norske. Hun formidlet muntlige norske 
fortellinger til barna, som kvitterte tilbake 
med fortellinger, gåter og vitser de hadde 
fått overlevert fra sine foreldre.

- Da så jeg hvor viktig det var for dem at 
deres hjemland var i fokus. De opplevde at 
stedet de kom fra er viktig, sa Larsen. Som 
fant det betimelig å spørre om vi egentlig 
lar andres fortellinger og stemmer slippe 
til i vårt samfunn. Hun sluttet seg til Ragnar 
Audunsons tese om at bibliotekene ikke 
har til oppgave å integrere innvandrere i 
den norske kulturen, men å integrere oss 
alle i det nye flerkulturelle samfunnet.

- Min drøm er at biblioteket kan bli en 
plattform for multikulturelle fortellinger, at 
det kan gi plass til stemmer som ønsker 
å bli hørt.
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Narrativ identitet 
Hvorfor er så de muntlige fortellingene 

viktige, hvorfor satser Larsen på dette 
framfor bøkene, i det mangfoldige formid-
lingsarbeidet?

- Erfaring tilsier at den muntlige fortel-
lingen gir kontakt. Jeg-fortellingene er 
byggesteiner i fortellingen om oss selv 
og våre liv. Det gir narrativ identitet: Jeg 
forteller, altså er jeg. Eller for å si det på 
en annen måte: Fortellingene viser hvem 
vi er. Kulturbærende fortellinger former og 
begrunner kulturens identitet. 

Ellen Berg Larsen så også en klar 
fordel som fortellingen har som metode 
i bibliotekets formidlingsarbeid. Den gir 
variasjonsfrihet, man kan i større grad 
gjøre tilpasninger til sitt publikum. Hun 
la også vekt på at formidling ikke bare 
er overlevering av ord, men også tilste-
deværelse. 

Blant flere prosjekt ved Tromsø bibli-
otek, trakk hun fram ”Språk4”, der noen 
kommer og forteller eventyr på minori-
tetsspråk i biblioteket. Dagen før Larsen 
var i Bergen, hadde de hatt somaliske 

fortellinger. 
- Vi har muligheten til å variere, vi kan 

sette sammen en helhet, der somaliske og 
norske fortellinger kommer om hverandre, 
sa Ellen Berg Larsen. Hun avsluttet med å 
stille spørsmålet: Biblioteket – for hvem? 
Og hun svarte selv: - For alle, selvfølgelig. 
Vi er jo velvillige. Men det er en vei å gå. 
Vi må tilegne oss kunnskap. Og vi må lytte 
til andres fortellinger.

Kim Tallerås:

Bibliotekenes tilstedeværelse 
på nettet:  Åpen og tilgjengelig?

Hvordan argumentere for biblioteket i 
en digital kontekst? Det var spørsmålet 
Kim Tallerås forsøkte å besvare da han 
leverte sin masteroppgave ved Høg-
skolen i Oslo rett før jul. På seminaret i 
Bergen så han mer spesifikt på de ulike 
aspektene ved bibliotekenes tilgjengelig-
het på nettet. 

- Tilgang foregår på ulike nivåer, som 
bygger på hverandre. Det dreier seg for 
eksempel både om programvaren som 

trengs for å kunne lese innholdet, og 
selve innholdet. Bibliotekets grunnleg-
gende funksjon er nettopp å sørge for 
slik tilgang, på alle nivåer, sa Tallerås, 
som hadde følgende tese: Innholdet får 
en ny form for tilgjengelighet når det 
foreligger i et digitalt format, i og med at 
det da ikke er noen knapphet, eller noen 
begrensning knyttet til distribusjon. De 
informasjonelle skillene blir mindre. 

Han viste til Lawrence Lessings på-
stand om at ny teknologi gjør det mulig 
å gjenoppbygge Alexandria-biblioteket, 
man at jusen kommer i veien. Vi er 
kjent med den norske vernetiden på 70 
år, før åndsverk faller i det fri. I USA er 
vernetida blitt utvidet hele 11 ganger de 
siste 40 åra, påpekte Tallerås, og trakk 
fram Disney-konsernet som drivkraften 
for stadig lengre vernetid i USA. Etter 
en tapt rettssak rundt dette spørsmålet, 
startet Lawrence Lessing det som heter 
Creative Commons, en ideell organisa-
sjon for økning i antall åndsverk som 
alle lovlig kan dele med andre og bygge 
videre på.

Nye stemmer på bibliotekmøtet i Bergen: Kim Tallerås, Åsta Louise Myr og Ellen Berg Larsen. De fokuserte på det åpne, tilgjengelige og mangfoldige.
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Programvare
Men tilgangen dreier seg også om 

programvaren vi trenger for å gjøre 
innholdet tilgjengelig. Her står kampen 
mellom fri programvare og det som kalles 
proprietær programvare (lisensbelagt og 
uten mulighet for å endres av andre enn 
leverandøren selv). 

- Det er den proprietære programvaren 
som virker begrensende. For vi kan ikke 
kikke ”under panseret på denne program-
varen, vi kan ikke selv tukle med motoren. 
Den digitale kompetansen er vingeklippet, 
sa Tallerås, og viste til Free Software-
guruen Richard Stallman. 

Eksempler på fri programvare er web-
leseren Firefox, kontorpakken OpenOf-
fice, epost-leseren Thunderbird og det 
norske operativsystemet Skolelinux. På 
bibliotekfeltet har vi systemet Koha. Alle 
disse produktene bidrar i følge Tallerås 
til å parere det monopolistiske eksepert-
veldet som følger med den proprietære 
programvaren.

Våre systemleverandører
- Bibliotekenes tilstedeværelse på 

nettet dreier seg i hovedsak om biblio-
teksystemene vi bruker, det dreier seg 
om tilgangen til katalogene våre. Vi har 
sikkert grunn til å ha tillit til våre system-
leverandører. Men har altså ikke tilgang 
til kildekoden for disse systemene. Vi må 
spørre leverandøren for hver lille endring 
vi ønsker å gjøre. Dermed får vi heller 
ikke bygd kompetanse, for å se hvilken 
retning utviklingen bør ta. Min påstand er 
at bibliotekene på nettet står bom stille, 
understreket Kim Tallerås. 

Han jobber for tiden med Bibliotek-
laboratoriet, en lavterskel-mulighet for 
bibliotekarer til å utvikle sin kunnskap. 
Men det er vanskelig, sier han. For det 
har vært lite kompetanseutvikling på dette 
feltet i bibliotekvesenet før.

- Vi burde ikke være så avhengige av 
noen få ekseperter, sa han

Koha kommer
Den frie programvaren Koha, som er 

et biblioteksystem i bruk verden over, er 
nå i ferd med å oversettes til norsk. Og 
med åpen kildekode, kan den altså vide-
reutvikles og tilpasses av andre, påpekte 
Tallerås. Han påpekte betydningen av å ha 
klare standarder for metadata, at katalo-
gen i utgangspunktet er en standardisert 
database. Men visning og funksjonalitet 
kan være svært ulik, sa han.

Tallerås minnet om at bibliotek dreier 
seg om tilgang, og at tilgjengelighet i en 
digital kontekst er på flere nivåer som 
bygger på hverandre, fra maskinvare, via 
programvare, til kompetanse og innhold. 

- Kampen mellom tilgjengelighet og 
begrensning står på alle disse nivåene, 
sa han.

Tør vi ”åpne panseret”?
På spørsmål fra Roger Dyrøy i salen, om 

Kim virkelig trodde at noen norske bibli-
otek ville tørre å ta i bruk åpen kildekode 
for sitt biblioteksystem, svarte Tallerås:

- Nei, ikke i dag. Dette er en prosess. 
Det trengs et miljø rundt det. Mitt inntrykk 
er at det kan komme. Noen små norske 
bibliotek vil trolig prøve ut siste utgave av 
Koha, når den er ferdig oversatt, avsluttet 
Tallerås.

Åsta Louise Myr:

Brukerens synsvinkel i 
utdanningsbibliotek

 Åsta Myr tok utgangspunkt i en 
helt konkret erfaring fra sin egen 

praksis, som fersk bibliotekar ved et 
høgskolebibliotek: En student kommer 
til henne med sine spørsmål om noe 
stoff til en oppgave. Åsta overøser den 
stakkars studenten med materiale, i 
beste mening. Etterpå forstod hun at 
dette ble feil, at hun ikke hadde hatt 
samme synsvinkel som studenten, da 
vedkommende kom til biblioteket med 
sine spørsmål. 

- Skal biblioteket overleve, må vi 
forstå brukerens perspektiv, sa Åsta, 
og trakk fram noen situasjoner i biblio-
tekarens omgang med brukerne, der et 
slikt perspektiv er viktig.

Søk og treff
Bibliotekarer er gode til å søke, tek-

nisk sett. Men Åsta minnet oss på at vi 
må huske på det psykologiske aspektet. 
Når vi søker for andre, leverer vi fra oss 
trefflister som ikke alltid stemmer over-
ens med den fasen studenten er i, det 
behov vedkommende har.

- Vi gir en ufullstendig veiledning, hvis 
vi fortaper oss i boolske operatorer og 
trunkering, sa hun.

Åsta Louise Myr (i midten) så et fellesskap mellom de tre nye stemmene som BF ga talerstolen til: – Jeg 
gjør som Ellen Berg Larsen, jeg ser på de på den andre siden av skranken – og ser at også de er en 
”annen kultur”. Og jeg kan absolutt identifisere meg med åpenheten Kim Tallerås snakker om.
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Hvem forstår hva ”referanse-
spørsmål” betyr?

Bibliotekets nettsider skal brukes 
av nye studenter hvert år. Derfor må 
de være imøtekommende og selvfor-
klarende. 

- Nettsidene må kunne tas i bruk og 
forstås også før de begynner studiet. 
Vi må ikke bruke ord som ”BIBSYS” 
og ”databaser”. Vi kan bruke ord som 
”bøker” og ”artikler”. Og hvem forstår 
et begrep som ”referansespørsmål”, 
bortsett fra oss, spurte hun. 

Digital kortkatalog
Åsta Myr trakk til slutt fram biblio-

tekkatalogen, og da spesielt BIBSYS, 
som hun har erfaring med fra sin 
arbeidsplass.

- Katalogen er hovedinngangen til 
samlinga. Den brukes hver dag av 
mange, uten noen veiledning. Jeg vil 
gjerne at den blir noe mer enn en 
digital versjon av kortkatalogen. Vi er 
for opptatt av søketeknikk og for lite av 
katalogens relasjon til brukeren. Hvor 
forvirrende er ikke katalogen for en 
som ikke er bibliotekar? En eller annen 
gang må vi gjøre en strukturendring, 
sa hun.

Åsta ville ha en katalog som var 
logisk og intuitiv, som er innrettet på 
å møte brukeren heller enn biblioteka-
ren. Hun ville ha staveforslag når man 
skriver feil. Hun ville ha tips til videre-
søk ved null treff. Hun ville synliggjøre 
emneordene, blant annet ved å få en 
liste over sentrale emneord i resultatet 
av et søk.

- Katalogen vår bør være like bra 
som Amazon og Google. Den bør være 
bedre enn disse! Det må være mulig 
å beholde dagens finesser i katalogen 
og samtidig få inn noen nye, påpekte 
Åsta Myr.

Åpne, tilgjengelige og 
mangfoldige

Til slutt vågde Åsta seg på å se et 
fellesskap mellom de tre innleggene. 

– Jeg gjør som Ellen Berg Larsen, 
jeg ser på de på den andre siden av 
skranken – og ser at også de er en 
”annen kultur”. Og jeg kan absolutt 
identifisere meg med den åpenheten 
som Kim Tallerås snakker om. 

[ RETTFERDIG LØNN ]

En ingeniør er ikke mer 
verdt enn en sykepleier. 
Det er ingen grunn til 
forskjellig lønnsnivå, 
uttaler likestillingsom-
budet. 

Tekst: Erling Bergan

- Harstad kommune bryter likestil-
lingsloven når de gir ingeniører 
høyere lønn enn sykepleiere, sier 
fungerende likestillingsombud 
Ingeborg Grimsmo til NRK. I en 
historisk uttalelse slår diskrimi-
nerings- og likestillingsombudet 
nå fast at likelønnsprinsippet skal 
gjelde i ulike yrker.

Arbeid av lik verdi
- Sykepleierne og ingeniørene 

har ikke lik lønn i forhold til arbeid 
som vi mener har en lik verdi. Det 
er ingen grunn til forskjellsbehand-
ling, sier hun. Bakgrunnen er at to 
kvinnelige avdelingssykepleiere i 
Harstad kommune har klaget inn 
lønnen sin til likestillings- og dis-
krimineringsombudet. De mener 
jobben de gjør har like stor verdi 
som jobben til flere mannlige 
ingeniører på mellomledernivå i 
kommunen. Fordi sykepleierne 
har minst like lang utdanning, 
større personalansvar og samme 
anstrengelse som avdelingsinge-
niørene, er det brudd på likestil-
lingsloven å gi sykepleierne lavere 
lønn, konkluderer ombud Ingeborg 
Grimsmo. 

- Det er ingen grunn til at kom-
munen skal forskjellsbehandle på 
den måten den gjør. Du skal kunne 
sammenligne ulike grupper, og 
likevel holde på likelønnsprinsip-
pet, sier Grimsmo til NRK.

Denne saken er den første i sitt 
slag i Norge. Dersom konklusjo-
nen blir stående vil den få konse-
kvenser i alle landets kommuner. 
Hvordan dette eventuelt håndte-
res, ikke minst i forhold til lokale 
lønnsforhandlinger, gjenstår å se. 

Australia
Assosiasjonene går i retning 

av en historisk likelønnsdom for 
australske bibliotekarer i 2002. Bi-
bliotekarer, bibliotekteknisk perso-
nale og arkivarer i den australske 
delstaten New South Wales sto 
da foran lønnsøkninger på opptil 
25 prosent, takket være en dom 
i delstatens Industrial Relations 
Commission. 

Kommisjonen slo fast at biblio-
tekansatte historisk sett har vært 
undervurdert, fordi de i hovedsak 
er kvinner, og dette til tross for ”at 
det har vært en vesentlig økning 
det siste tiåret [...] i disse ansat-
tes arbeid, ferdigheter og ansvar, 
som ikke i tilstrekkelig grad er 
tatt hensyn til ved fastsettelsen 
av deres lønnsnivå.” Dette ble 
av mange sett på som en av de 
viktigste avgjørelsene om likelønn 
i Australia på 30 år. 

Bibliotekarforbundet
- Manglende likelønn er et histo-

risk problem, som vår generasjon 
kan gjøre noe med. Uttalelsen fra 
likestillingsombudet om forskjells-
behandlingen i Harstad kan få stor 
betydning. Det er svært positivt at 
ombudet sier så klart i fra. Så får vi 
i fagbevegelsen se hvordan dette 
skal følges opp, sier forbundsleder 
Monica Deildok i Bibliotekarfor-
bundet. 

Lik lønn for sykepleiere,  
ingeniører – og bibliotekarer?
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Aktivt BF på bibliotekmøtet i Bergen
Tekst & foto: Erling Bergan

Under årets bibliotekmøte i Bergen 
hadde Bibliotekarforbundet en rekke 
aktiviteter og sto bak flere arrangement. 
Det aller meste må sies å ha vært 
vellykket, men noe kan også gjøres 
bedre.

Det 71. norske bibliotekmøtet be-
gynte med NBFs landsmøte på onsdag 
5. mars.  Der spilte BF ingen rolle. 
Men etter hvert som BF bygger opp en 
bibliotekpolitisk portefølje, og det bør 
skje i kommende landsmøteperiode, 
vil det nok falle mer naturlig å være 
mer deltakende på slike møter, som en 
konstruktiv aktør. 

Dagen etter var det offisiell møteåp-
ning med Giske, Queendom og det hele. 
Hvoretter utstillingen, der BF hadde 
stand, ble åpnet. Og dermed var BF i 
gang med en av sine viktige aktiviteter 
på bibliotekmøtet: Snakke med kol-
legaer om fagforganisering, svare på 
spørsmål, dele ut materiell. Kort sagt: 
Være tilgjengelig og synlig. Det lyktes 
nok langt på vei.

Seinere på dagen var det premiere 
på et nytt ”BF-konsept”. Forbundsleder 
Monica Deildok ville ha fram ”Nye stem-
mer” (bildet), og de tre som var valgt ut 
leverte virkelig varene. De var tankevek-
kende, holdt et høyt kunnskapsnivå og 
viste stor evne til refleksjon. Godt med 
tilhørere bidro også til at dette sikkert 
gjentas.

Om kvelden hadde BF invitert til 
”Night Spot” på utestedet Soho. Vi 
gjorde noe tilsvarende på bibliotekmø-
tet i Trondheim for to år siden, og dette 
er kommet for å bli. Det rant simpelthen 
inn med folk og stemningen var god.

Fredagen arrangerte BF seminar om 
bibliotekarenes rolle i tellekantregimet i 
UH-sektoren, sammen med FBF. Masse 
folk og flere gode innledere gjorde dette 
til et svært vellykket arrangement.

Lørdag morgen hadde undertegnede 
invitert ”Andre stemmer” fra Kosova og 
Colombia. Seminarformen med bilder, 
film, intervju og fortellinger fungerte - 
sett fra arrangørens side. Men det var 
relativt få som hadde stått opp tidlig 
en lørdags morgen, etter fredagens 
festmiddag, til å få med seg dette litt 
annerledes innslaget.  

[ BIBLIOTEKMØTET I BERGEN ]
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Tekst: Erling Bergan

Metoden får en bred presentasjon i vårt 
danske søsterorgan Bibliotekspressen 
4/2008.

Metoden bygger på et persongalleri 
av fiktive personer, som med hver sin 
personlighet og bakgrunn represente-
rer et bestemt brukersegment eller en 
befolkningsgruppe. De blir 
omtalt som ”familien” av 
bibliotekets ansatte. De har 
navn som Lise, Gudrun, Ali 
og Jens. Og det går opp og 
ned med dem etter hvert 
som tida går. De er en del av 
de ansattes bevissthet. Men 
de er og blir ”personas”, 
skrudd sammen på analyse- 
og evalueringskonsulent 
Isabella Gothens skrivebord. 
På en stor oppslagstavle 
på gangen har hun hengt 
opp alle bibliotekets 18 
personas. Små håndskrevne 
papirlapper indikerer når 
deres liv tar en ny retning. 
For også oppdiktede per-
sonas kommer i livskriser, skiller seg, 
osv. Det er en viktig del av metoden at 
figurenes liv fortløpende endrer seg, 
så de avspeiler virkelige menneskers 
livsfaser og behov.

Personas-metoden ble utviklet i USA 
på 90-tallet. Det er ikke noe hokuspo-

Personas!
- når brukerne får navn

kus, men en ny måte å ”sette ansikt” 
på de statistiske opplysningene som 
bibliotekene alltid har brukt i sitt utvi-
klingsarbeid, forteller Isabella Gothen til 
Bibliotekspressen, og legger til: - Det har 
vært en tendens til å snakke om ”bru-
kerne” som en litt diffus størrelse. 

Selv om personas er utstyrt med 
rikelige detaljer om hobbyer, utseende 

og personlig smak, er de langt fra å 
være gjetninger. Personas er skapt 
av befolkningsstatistikk, kulturvaneun-
dersøkelser, tilfredshetsundersøkelser, 
fokusgrupper, sosiologisk teori og - ikke 
minst - et inngående kjennskap til lokale 
forhold. 

Roskilde bibliotek har tatt i bruk en ny metode for bedre å kunne målrette bibliotekets 
tjenester overfor brukerne. Den kalles Personas-metoden.

Bibliotekspressen lurer på om det er 
påfallende at en av de fiktive personene 
heter Mads Brian og leser dårlig. Men 
Isabella Gothen avviser at personas 
avspeiler personalets ubevisste fordom-
mer. Hun mener tvert imot:

- Vi har nettopp gått vekk fra for ek-
sempel å samle alle ”gamle” under ett 
og har i stedet flere typer gamle, både 

de ressurssterke, de med 
særlige interesser, de syke 
og så videre. Det er derfor vi 
har et stort galleri, der per-
sonene supplerer hverandre, 
sier hun.

Personas-metoden er ikke 
et avgrenset prosjekt, men 
skal bli et varig arbeidsred-
skap. Det skal evalueres 
første gang i 2010. Utvi-
klingssjef Karen Ørskov ved 
Roskilde-biblioteket sier til 
Bibliotekspressen at det 
store forarbeidet som er gjort 
med personas må kunne 
brukes til å målrette kom-
munikasjonen med brukerne 
i framtida. 

- Man sier jo allerede at epost bare er 
for gamle mennesker. De unge bruker 
sms. Der kan vi bruke personas-meto-
den til å få øye på alle kanalene som 
finnes, og se hvor forskjellige behovene 
er, sier hun. 

Personas-metoden:
Et utviklingsverktøy, med hypotetiske arketyper av virkelige brukere. y
En persona er en konstruert figur, beskrevet i detalj, som representant for en bestemt brukergruppe. y
Metoden ble oppfunnet i 1999 av den amerikanske interaksjonsdesigner og systemutvikler Alan Cooper. y
Metoden avdekker brukergrupper, relevante bibliotektilbud, ikke-brukere, årsaker til ikke-bruk,   y
forhold mellom tjenester og etterspørsel.
Les mer om personas-metoden på Roskilde biblioteks nettsted www.roskildebib.dk,   y
under CB > Projekter og analyser > Metoder og analyser.

[ FAGLIG UTVIKLING ]
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Tekst: Morten Haugen
        Biblioteksjef
        Ørland kommune

Det er visst fremdeles god latin å påstå 
at ”jenter leser”, mens ”gutter leser 
ikke”. I et av verdens mest likestilte 
samfunn brukes kjønn fremdeles og 
ofte som forskjellsmarkør i mange sam-
menhenger. 

Enten gutter eller jenter
Det er lett å lage en lang liste over 

situasjoner hvor forskjellen mellom 
gutter og jenter blir framhevet som 
grunnleggende og viktig. Boktitler 
som ”Snille jenter og dumme gutter 
” (2005) og ”Snille piker og raba-
gaster? : jenter og gutter i barne-
hagen” (2005/1992) er vitnesbyrd 

Skoleforskeren Selma Therese Lyng har 
erstattet kjønnsrollenes todeling med åtte 
«elevstiler»: Machogutten, Gutteromsgut-
ten, Gromgutten, Villkatten, Gulljenta, Jå-
lejenta, Spurvejenta og Nerden.

Et nytt blikk på ungdoms (kjønns)roller: 

Gutteromsgutten, 
   Villkatten 
     og Gulljenta

om hvordan fagpedagogene tenker. 
I Clemet-planen ”Gi rom for lesing; 
2003-2007” er det også lagt vekt på 
kjønnsfaktoren:

Mange gutter stiller krav til spenning 
og action, gjerne på de første par 
sidene av en bok. Noen typer bøker 
og sjangre oppfyller disse kravene 
bedre enn andre. Fantasy-bøker, 
som for eksempel J.R.R.Tolkiens 
Ringenes Herre, har et bredt ned-
slagsfelt blant gutter. Det samme 
gjelder til en viss grad også ulike 
typer faglitteratur. Leseglede stimu-
leres gjennom opplevelsen av å bli 
”fanget” av en bok. I så måte er det 
viktig å vurdere hvordan fagbøker, 
hobbybøker og litterære sjangre 
som for eksempel fantasy og tegne-
serier kan få større oppmerksomhet 
i skolen og som lesestimulerende 
tiltak. Det må også legges vekt på å 
formidle ny litteratur og ulike sjangre 
på en måte som er bedre tilrettelagt 
for gutter.

Og jeg har selv vært med på dette. 
I Ørland hadde vi et leseprosjekt kalt 

”Smarte gutter leser”, og i prosjektrap-
porten ”La gutta lese i fred” skrev jeg 
blant annet at: 

Lesing fremstår ikke som en naturlig 
og synlig del av den brede hoved-
strømmen av mannsrollen i en norsk 
bygdebykontekst. Menn leser bilblad, 
tegneserier og VG. Selvsagt er bildet 
mer nyansert enn dette, og det er lett 
å tippe over i en parodisk fremstilling 
av mannsklisjeer. Like fullt er det et 
visst grunnlag for å hevde at: For gut-
ter i puberteten er det i lys av dette 
en tvilsom affære å velge lesing som 
bidrag til sitt eget personlige utvi-
klingsprosjekt

Selvsagt er kjønnsroller en del av bil-
det. Men er dette den eneste sannheten 
og er det alltid den mest naturlige inn-
fallsvinkelen? Stemmer denne ensidige 
kjønnsrolle-inndelingen med våre erfa-
ringer? Et lite stykke på vei gjør den jo 
det. Men finnes det andre måter å tenke 
på som i enda større grad kan brukes for 
å forstå ungdomsroller, adferd, og (sett 
fra vår synsvinkel) lese-adferd?  

[ FAGLIG UTVIKLING ]
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Åtte elevstiler
I desember kom jeg over en artikkel 

på forskning.no: skoleforsker Selma 
Therese Lyng advarer mot tiltak rettet 
spesielt mot gutter. Hun tror antisko-
leholdninger handler mer om selvverd 
enn om maskulinitet og femininitet. Hun 
sier at 

- Blant ungdommene jeg møtte, var 
det å avvise skolen ikke mer typisk for 
gutter enn for jenter, og det ble heller 
ikke regnet for å være mer maskulint 
enn feminint. Hvilken holdning en elev 
har til skolen, kommer mer an på hvil-
ken elevstil han eller hun identifiserer 
seg med, enn på kjønn.

Kommunisere med ungdom
Jeg synes dette er en veldig fruktbar 

innfallsvinkel, og tror den kan være nyt-
tig å bruke også når vi som bibliotekarer 
skal kommunisere med ungdom om 
lesefremmende tiltak. I den rådende 
gutt-jente-tenkningen har vi vært tilbøy-
elige til å erkjenne at ”jooo, det finnes jo 
noen jenter som leser fantasy, men...”, 
uten at vi har villet ta dette inn over oss. 
Eller vi har trodd at ”alle gutter liker da 
vel fantasy og/eller fotball?” Når vi ser 
nærmere på Lyngs åttedeling, håper 
jeg at ting vil falle på plass for flere 
enn meg. 

Skolesamfunnet er ifølge Lyng preget 
av ulike ”elevstiler”. Hun har forsket på 
elevroller og adferd i ungdomsskolen, 
og har identifisert åtte slike stiler som 
går igjen i de fleste klasser: Machogut-
ten, Gutteromsgutten, Gromgutten, Vill-
katten, Gulljenta, Jålejenta, Spurvejenta 
og Nerden. Hun mener hennes funn gir 
grunn til å problematisere den sterke 
sammenkoblingen mellom maskulinitet 
og skoleavvisning.

Flink og kul
Lyng sier videre at for jentene er det 

vanskelig å være både flink og kul sam-
tidig. De skoleflinke jentene, gulljentene, 
hevder seg ikke i popularitetshierarkiet. 
Det er nokså systematisk en konflikt 
mellom ”kulhet”, det vil si høy score på 
det sosiale hierarkiet, og det å hevde 
seg i skolearbeidet. Den eneste av de 
åtte gruppene som unngår dette er 
”gromguttene”. Jålejentene, som ofte 
er de ”kule” jentene, har ifølge Lyng 
antiskoleholdninger som en klar markør 

av sin stil. Deres protest er imidlertid 
mindre åpen og utagerende enn gut-
tenes: – I stedet for å bråke og krangle 
med læreren, sender de lapper, fniser 
og himler med øynene til hverandre. En 
annen variant av feminin skoleavvisning, 
er den gruppen Lyng kaller ”Villkattene”, 
jenter som gjør opprør ved å melde 
seg ut.

Noen av Lyngs overordnede teser er 
at det er større forskjell mellom gutter 
og gutter, enn mellom gutter og jenter. 
Kjønnsforskjellen er ifølge henne også 
mindre avgjørende for elevadferd og 
elevprestasjoner enn klasseforskjellene. 
Overfor forskning.no spør hun retorisk 

- Hvordan tenker en seg at felles 
”guttetiltak” skal utformes når gutte-
romsgutter har mer til felles med flere 
jentestiler enn de har med for eksempel 
machogutter?

Være eller lære
Lyngs arbeid med elevroller har ut-

viklet seg over tid. Det ble presentert 
i boka ”Være eller lære” i 2004, men 
allerede i 2002 hadde VG et oppslag 
om ”Her er ungdomsskolens elevtyper”, 
hvor de åtte typene ble presentert.

Villjentene beskrives der som ”i 
åpenlys opposisjon til foreldre, lærere 
og medelever. Er sammen med eldre 
og ”tvilsomme” ungdommer på fritiden. 
Hater skolen, nesten alt er kjedelig. I 
den grad hun er på skolen, holder hun 
seg til andre Villkatter. Ikke populær 
blant medelevene. Er klart utenfor 
hovedstrømningene i klær, sminke og 
hårfarge.”

Spurvejentene, som kanskje kan sies 
å være en motsetning, presenteres som 
”Stillejente. Danner små venninnegrup-
per med andre spurvejenter. Er snill og 
grei, men litt barnslig. Bryr seg lite om 
festing og gutter. Livligere med vennin-
ner enn i klassen.”. 

Gutteromsguttene er på sin side 
”Ikke blant de kule. Gjør lite av seg. Har 
ofte sitt eget hjørne i klasserommet. 
Oppfattes som rolig, koselig, hyggelig 
og grei. Lever utenfor skolen. Dyrker 
fritidsinteresser på gutterommet som 
data, modellbygging eller spesielle 
musikk og boksjangere. Middels på 
skolen, ikke helt nerd. Gjør lekser fordi 
han må.”. 
Machogutter og jålejenter

Machoguttene er ”ofte fysisk høy 
og velutviklet. Beskriver seg selv som 
kul, tøff, annerledes og provoserende. 
Synes sosial intelligens og livserfaring 
er viktigere enn bøker, skolefag og 
pensumfiksering.”

Jålejentene er ”Fiksert på gutter, 
klær og sminke. Er den kuleste jenta. 
Oppfattes som overlegen. Vennin-
nefellesskapet er likevel viktigst. Gjør 
skolearbeid, men synes lærerne går 
ut på dato.”

Gulljentene er ”Engleunger som 
blomstrer i alle fag og er suveren. Gjør 
mye på fritiden. Blir stresset. Er sjelden 
kul. Oppfattes som veslevoksen. Er litt 
opptatt av gutter, klær og utseende.” 

Gromgutten er ”Høflig, fornuftig, 
ganske seriøs. Ganske flink på skolen 
og opptatt av karakterer. Er ifølge 
lærerne ryggraden i klassen. Er en 
idrettsgutt.”

Nerden er ”Opphengt i skolen. Over-
legent dyktig i alt, unntatt gym. Beun-
dres åpenlyst av medelever og er ofte 
til god hjelp for læreren. Ofte bare en i 
klassen. Definitivt ikke kul.”

Nerden er ifølge Lyng den eneste 
rollen som kan innehas av både gutter 
og jenter. Samtidig ser det for meg ut 
som om det er et overordnet fellestrekk 
mellom de mest kjønnsstereotype grup-
pene: machoguttene og jålejentene. 
Begge tviholder på kjønnsrollene som 
identitetsprosjekt, og oppnår høy kul-
hetsfaktor, men er samtidig i opposisjon 
til læreren.  

Relevant for oss?
Lyngs forskning er klasseromsori-

entert, og dreier seg i utgangspunktet 
om ungdomsroller i klasserommet og 
vis-a-vis lærer og skole. Det er sik-
kert mulig for en ungdom å skru av 
denne rollen når han/hun er i andre 
situasjoner. Men det er kanskje like 
sannsynlig at rollene er en del av 

”Vi må ta inn
over oss at

kjønn ikke er
den viktigste
variabelen”
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en større identitet, eller ihvertfall en 
del av ungdoms adferd overfor flere 
typer voksne enn læreren. Det betyr 
at vi som bibliotekarer kan ha nytte 
av å kjenne til disse begrepene, og ha 
tenkt gjennom noen mulige koblinger 
mellom identitet, elevstiler, leselyst og 
sjangerlyst.

Er kjønn viktigst?
For det første må vi skru av ”gutte-

tiltakene”, og ta inn over oss at kjønn 
ikke er den viktigste variabelen. 

For det andre er det viktig å spre 
bibliotekets tilbud til alle typer ungdom 
og alle typer mennesker. Jeg har ikke 
tenkt å gi meg ut på en full tankelek 
her og nå av typen ”Spurvejentene 
liker sikkert bøker av typen X og Y, 
mens ... gutteromsgutter foretrekker 
bøker i Z-sjangeren”. Plassen tillater 
ikke det, og jeg er redd det ville bli for 

skjematisk. Men disse åtte typene er 
absolutt en innfallsvinkel som vi kan 
ta med oss neste gang vi skal ha bok-
prat internt i biblioteket, eller sammen 
med ungdomsskolelærere, da blir det 
tydeligere, og kanskje morsommere, 
å snakke om ”Hvem denne boka pas-
ser for”. 

Nå fram til mange
Dessuten kan vi, for det tredje, spørre 

oss selv om vi har kapasitet og bokre-
pertoar nok til å rekke over alle grup-
pene hver gang. Første gang vi møter 
en ungdomsgruppe legger vi kanskje 
mest merke til de to ”kule” gruppene 
machoguttene og jålejentene, som dertil 
kan være vanskelige å nå gjennom til. 
For min egen del har Lyngs modell gjort 
meg mer oppmerksom på at jeg kan nå 
fram til mange uten å skru på de ap-
pellmekanismene som retter seg mot 

machoguttene. Mens noen blir opptatt 
av de utagerende, kan det kanskje også 
finnes noen blant oss som systematisk 
velger å snakke til andre deler av ung-
domsgruppene, kanskje er det noen 
som har sine favoritter blant gulljentene? 
Jeg tror at vi alle kan få bedre respons 
og oppnå mer lesing ved å kommunisere 
mot flere av gruppene.

For det fjerde er selvsagt alle men-
nesker individer, og har rett til å bli 
behandlet som selvstendige individer, 
ikke minst fra bibliotekets side. Likevel 
kan det være lurt å ha noen begreper 
på plass, og noen knagger å sortere på, 
slik at ikke all ungdom gror sammen til 
én gruppe for oss. 

Det er viktig å spre bibliotekets tilbud til alle typer ungdom og alle typer mennesker. Selma Therese Lyngs modell har gjort artikkelforfatteren mer oppmerk-
som på at han kan nå fram til mange uten å skru på de appellmekanismene som retter seg mot machoguttene. Alle mennesker har rett til å bli behandlet 
som selvstendige individer, ikke minst fra bibliotekets side, påpeker Morten Haugen.  (Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)

[ FAGLIG UTVIKLING ]
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Tekst: Roswitha Skare
        Førstelektor ved
        Dokumentasjonsvitenskap
        Det humanistiske fakultet
        Universitetet i Tromsø

Christa Wolf forteller historien til en 
kvinnelig forfatter som bor med sin 
familie i Øst-Berlin. Vi får vite hvor-
dan jeg-fortelleren – den kvinnelige 
forfatteren uten navn, som nok har 
en god del likhetstrekk med Christa 
Wolf selv – opplever en dag i mars, 
preget av angst og overvåkning. 
Overvåkningen er både synlig (på 
parkeringsplassen overfor huset 
står det konstant en bil med 2 eller 
3 unge menn) og usynlig (brev 
blir kontrollert og telefonsamtaler 
avlyttet) og skaper en stemning av 
mistillit til alt og alle. Jeg-fortelleren 
gjør hverdagslige ting som å handle 
og å besøke mannen sin på sy-
kehuset. Om kvelden drar hun til 
byens kulturhus der hun leser fra 
en av sine bøker. Denne lesningen 
og påfølgende diskusjon etterlater 
jeg-fortelleren i en mer optimistisk 
stemning. Hun bestemmer seg for å 
leve livet og for å begynne å skrive 
om det.

Boka kom ut omtrent samtidig i øst 
og vest sommeren 1990, bare noen 
måneder før den tyske gjenforenin-
gen, og utløste en heftig diskusjon 
som er blitt kjent som den tysk-
tyske litteraturstriden. Blant annet. 
mente mange vesttyske kritikerne at 
Christa Wolf burde ha offentliggjort 
teksten tidligere fordi det nå var for 
sent for den 
slags avslø-
ringer. Flere 
satte også 
likhetstrekk 
mellom jeg-
for telleren 
i  t e k s ten 
og forfatte-
ren Christa 
W o l f  o g 
ove rho ld t 
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dermed på en måte ikke spillere-
glene for hvordan skjønnlitteratur 
skal leses.

Marit A. Somby, bibliotekar ved 
Tromsø bibliotek og byarkiv, skrev 
til meg i en e-post: 

“Jeg tror at boka handler om ei 
ung jente som flytter fra østsiden 
av Berlin til vestsiden, rett etter 
murens fall, og som plages mye 
av de minnene hun bærer på og 
tankene rundt det hun har forlatt, 
det som ble igjen... og så finner hun 
kjærligheten og roen tilslutt!” 

Marit skriver ikke noe om hvilket 
bokomslag hun tar utgangspunkt i, 
men jeg tipper at det er omslaget 
til den svenske utgaven. Omslaget 
bruker et svart-hvitt-fotografi som 
viser to østtyske soldater bak pigg-
tråd med gevær over skulderen. 
Fotografiet er tatt av Burt Glinn 
som er en kjent dokumentarfoto-
graf. I 1961 – året da muren ble 
bygd – lagde han en serie med 
tittelen “Germany. 1961. Berlin Wall 
and NATO Exercises” der han tok 
bilder av hverdagslivet i Berlin, men 
også av muren og den prosessen 
som pågikk mens den ble bygd. 
Forfatterens navn og bokas tittel er 
fremhevet i rødt, noe som også gir 
oss assosiasjoner til blod og (alt) det 
som skjedde under den kalde krigen 
og spesielt ved muren.

Jeg mener at det svenske forlaget 
har valgt en tydelig strategi for salg 
av boka ved å presentere den med 
nettopp dette omslaget. Omslaget er 
svært tydelig i kombinasjon av tekst 
og bilde, og ikke minst fargevalg. 
Svante Weyler, tidligere forlagssjef 
hos Nordstedts bekrefter dette i 
en e-post: “Jag misstänker att re-
sonemangen inte var så förfärligt 
djupsinniga uatn [sic!] att man sökte 
en bild som på ett enkelt sätt kunde 
associeras med Berlin och kommu-
nism och då blir det muren.” 

I Bibliotekaren 1/2008 
ble leserne utfordret 
til en liten uhøytidelig 
dokumentasjonsfaglig 
konkurranse. Roswitha 
Skare. førstelektor i 
dokumentasjonsviten-
skap ved Universitetet 
i Tromsø, oppfordret 
Bibliotekarens lesere til 
å svare på hva de trodde 
Christa Wolfs bok ”Was 
bleibt” handler om, ved 
å se på ett eller flere 
av omslagene som var 
gjengitt i artikkelen. Den 
svenske utgaven hadde 
tittelen ”Vad blir kvar”. 

Her bringer Roswitha 
Skare ”løsningen” på 
oppgaven.

Er en bok bare en bok? 
– Hva handler Christa Wolfs bok om?
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Likestillings- og diskrimineringsombudet svarer

Likelønn - hva er likeverdig arbeid?
SPØRSMÅL:
Det er mye snakk om likelønn om 
dagen. På min arbeidsplass jobber 
menn og kvinner på ulike avdelinger. 
Hvordan kan vi vurdere om arbeidet 
er likeverdig og dermed fortjener lik 
lønn?

SVAR:
Først i 1961 ble egne kvinnetariffer 
med lavere lønn avskaffet, men frem-
deles tjener kvinner 15 prosent mindre 
enn menn. 

Lønnsforskjeller som ikke er saklig 
begrunnet, kan klages inn til Likestil-
lings- og diskrimineringsombudet. 
Ombudet vil vurdere saken og be ar-
beidsgiver begrunne lønnsforskjellene. 
På bakgrunn av fakta vil LDO komme 
med en uttalelse om likestillingsloven 
er brutt eller ikke. Handel og kontor 
gjorde dette med en sak fra Aftenpos-
ten og fikk medhold fra ombudet.

For å vurdere om arbeid er likever-
dig og dermed fortjener lik lønn, må 
dere først avdekke om det faktisk er 
kjønnsbaserte lønnsforskjeller på ar-

beidsplassen. Skaff dere en kjønnsdelt 
oversikt over lønn etter stillingsnivå 
og -kategorier. Tillitsvalgte har rett 
på tilgang til slike lønnsoversikter. Ta 
eventuelt utgangspunkt i to ansatte 
og vurder en kvinne i forhold til en 
mann. 

Er det forskjeller, finn ut om de 
er saklige! Ta utgangspunkt i hva 
slags kompetanse som er relevant 
for arbeidet, hvor mye utdanning 
og erfaring som kreves, hvor mye 
anstrengelse og ansvar stillingen har 
og hvor mye arbeidspress stillingen 
innebærer. Dersom disse kriteriene er 
omrent like, men løn-
nen er ulik, kan det 
være snakk om brudd 
på likestillingsloven § 
5 (likelønnsbestem-
melsen). Husk at ulike 
tariffavtaler i seg selv 
ikke er et argument for 
lønnsforskjeller. 

Det svenske likestil-
lingsombudet, jämo, 
har utviklet gode verk-

tøy for å jobbe med likelønn i bedrifter. 
Likelønnskommisjonen har påpekt 
behovet for å få slike verktøy også i 
Norge.

Nyttige linker:
www.likelonn.no
www.jämo.se
www.LDO.no

Med vennlig hilsen
Ingeborg Grimsmo

Fungerende Likestilling- og 
diskrimineringsombud

En kvinne klaget i fjor til 
likestillingsombudet fordi 
hun hadde lavere lønn 
enn to mannlige kolle-
gaer. 

De tre hadde samme stillingsbeteg-
nelse, og arbeidsgiver var enig i at ar-
beidet som ble utført var av lik verdi. 

Det var imidlertid en kvinnelig kollega i 
samme stillingskategori som tjente enda 
mer enn de to mennene. 

Ulik lønn skyldtes ikke kjønn
Ombudet påpekte at bevisbyr-

den normalt går over på arbeids-
giver når kvinner og menn som 
utfører arbeid av lik verdi ikke 
har lik lønn. I slike tilfeller er det 
altså en presumpsjon for at den 
ulike lønnen har sammenheng 
med kjønn. 

Ombudet uttalte at dette likevel 
ikke var tilfellet i denne saken fordi 
det har ”formodningen mot seg” 
at kjønn har spilt noen rolle ved 
lønnsfastsettelsen når det er per-
soner av begge kjønn som utfører 

arbeid av lik verdi som klager, og 
som har høyere lønn enn henne. 

Ombudet mente derfor at be-
visbyrden ikke gikk over på ar-
beidsgiver, og konkluderte med 
at likestillingsloven § 5 ikke var 
overtrådt. 

Ombudet presiserte at hun 
med dette ikke tok stilling til om 
lønnsforskjellen var rettferdig eller 
rimelig, men bare om den var i 
strid med likestillingsloven. 
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Tekst: Erling Bergan

Det vil si: Da vi snakket med Monica var 
vi ikke lengre kommet enn at oppgjøret 
med NHO var til mekling, et oppgjør 
der BF ikke har medlemmer. Men re-
sultatet av dette første oppgjøret – for 
den konkurranseutsatte industrien, de 
såkalte frontfagene – setter en stan-
dard som alle de andre tariffområdene 
som forhandler etterpå kretser rundt. 
Også de offentlige tariffområdene, som 
de fleste bibliotekarer hører til.

Det er ikke noe hvilket som helst tariffoppgjør i år. Det 
er et hovedoppgjør, det er store forventninger til lønns-
tilleggene, og det er et oppgjør om framtida for AFP. Vi 
har tatt en prat med forbundsleder Monica Deildok, midt 
i et tariffoppgjør.

Midt i et tariffoppgjør

Mye i potten
- Det har vært mye om AFP - av-

talefestet pensjon – i media denne 
vinteren og våren. Det har også vært 
mange spådommer om lønnsfest 
og rekord-tillegg. Sentralbanksjefen 
har – sin vane tro – advart mot at for 
kraftig lønnsvekst vil føre til renteøk-
ning og svekkelse av norsk økonomi. 
LO-lederen har – sin vane tro – erklært 
at det er overhengende fare for streik. 
Og så har likelønnskommisjonen levert 
sin utredning, der det foreslås en rekke 
tiltak for å utjevne de kjønnsbaserte 
forskjellene mellom kvinner og menn. 
Det er mange elementer i sving i årets 
oppgjør, slår Monica Deildok fast. 

Hun minner om at mye av opptakten 
til tariffoppgjørene inneholder vel kjent 
retorikk. Men samtidig er det kanskje 
flere problemområder som skal løses 
på en gang i årets oppgjør, enn det 
som har vært vanlig.

- Jeg har lest flere erfarne journa-
lister skrive på kommentatorplass at 
dette er et av de mest spennende 
hovedoppgjørene på lenge. Det kan 
jeg være enig i. Samtidig vil jeg minne 
om at det var fryktelig spennende i 
2002 da sykepleierne for første gang 

forhandlet mot ny arbeidsgivermotpart 
etter sykehusreformen. Samme året 
ble lønnssystemet i kommunal sektor 
lagt vesentlig om. Jeg vil minne om 
at utfordringene var store i 2004 da 
lærerne for første gang forhandlet i 
kommunal sektor. Og vi husker siste 
hovedoppgjør, i 2006, da LO skulle ha 
betalt for hva det kostet å sette inn en 
ny regjerning, og forventningene var 
skrudd opp deretter, sier BF-lederen. 

Hovedoppgjør
Det er altså kanskje heller regelen 

enn unntaket at et hovedoppgjør er 
”spesielt”? Det spesielle er kanskje 
ikke så spesielt, på en måte? Vel, når 
dette leses vet vi mer om hvordan 
kabalen i privat sektor har gått opp. 
Hvis den har gått opp. Eller er 2008 
den store streikevåren? 

- Det er ekstra spennende hvert 
hovedoppgjørsår. Det er reell streike-
fare. Selv i offentlig sektor. Og selv for 
YS, som alltid har kommet i mål uten 
konflikt, sier Deildok, som minner om 
at hele tariffavtalen er til forhandling 
i hovedoppgjørene, ikke bare lønn. 
I mellomoppgjørene er det kun lønn 
som forhandles. 

Hvem er sliterne?
AFP skal tilpasses ny folketrygd og 

hovedelementene i pensjonsforliket. 

Monica Deildok er inne i sitt fjerde hovedoppgjør 
som forbundsleder i BF. Rutinen trengs. Det er  
mange elementer i sving. (Foto: Erling Bergan)

[ TARIFF 2008 ]
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Arbeidslinja står sentralt. Det blir en 
krevende øvelse for partene å forene 
arbeidslinja med det prinsipp at sliterne 
skal kunne gå av uten å tape på dette. 
Og ikke minst at det skal være opp til 
arbeidstakerne selv å definere om de 
er slitere eller ikke. Dette er nettopp 
et av stridsspørsmålene. 

Det er altså privat sektor som 
forhandler først, det er dette som 
kalles frontfagsmodellen. Logikken er 
at det er konkurranseutsatt industri 
som kan fortelle hvilken lønnsvekst 
Norge kan bære. Dette betyr at det 
er NHO/LO og NHO/YS som først 
vil måtte finne løsninger på AFP-
floken. Normalt vil man da forvente 
likeartede løsninger i de offentlige 
oppgjørene etterpå.

- Men det er vanskelig å se at de 
offentlige avtaleområdene, der BF har 
majoriteten av sine medlemmer, vil 
kunne gjøre alle tilpasninger i sine AFP-
ordninger allerede ved vårens oppgjør. 
Spesielt siden tilpasningen i offentlig 
tjenestepensjon ikke ennå er foretatt, 
sier BFs leder. Ikke desto mindre er 
vi naturligvis forberedt på å forhandle 
AFP allerede nå. 

Kompensasjon for etterslep
Foreløpige tall fra Teknisk bereg-

ningsutvalg (TBU) viser at årslønnsvek-
sten fra 2006 til 2007 i NHO-bedrifter 

i gjennomsnitt var på om lag 5,5 
prosent. For ansatte i staten og i kom-
munene anslås lønnsveksten til hen-
holdsvis om lag 5 prosent og 4,5 
prosent.

- Vi ser altså et markant etterslep 
i forhold til det private, noe ansatte 
i det offentlige naturligvis må kreve 
kompensert. Men verken lønnsover-
heng eller lønnsglidning er så stort 
som fryktet. For ansatte i staten og 
kommunene er overhenget foreløpig 
anslått til 1,4 prosent. Dette er viktig 
fordi overheng og glidning er elemen-
ter som ”spiser” av den økonomiske 
ramma. Jo mindre disse elementene er, 
jo mer er det igjen til fordeling innen-
for den økonomiske ramma, påpeker 
Monica Deildok. 

Det har vært ulike anslag for hvilken 
lønnsvekst som kan forventes i årets 
oppgjør. De fleste varierer mellom 5,5 
og 6,5 prosent. 

Likelønnskommisjonen
Hovedpunkter i likelønnskommisjo-

nen ble beskrevet i forrige nummer av 
Bibliotekaren. Ett av forslagene gikk på 
at partene i arbeidslivet ble anbefalt å 
sette av midler til kombinerte lavtlønns- 
og kvinnepotter. Det var også forslag 
om å løfte kvinnedominerte yrker, 
med friske midler over statsbudsjettet. 
Dette er kontroversielt, innad både i 

LO og YS.  
- Likelønnskommisjonens forslag 

vil være tema i hovedoppgjøret. Men 
mange av tiltakene vil måtte diskuteres 
grundigere av partene før de innarbei-
des i tariffavtalene, sier BFs leder. 

Forhandling og mekling
Partene i de statlige og kommunale 

tariffoppgjørene skal forhandle seg 
ferdig innen 1. mai 2008. Dersom det 
ikke blir enighet gjennom forhandlin-
ger, går oppgjøret til mekling. Det vil 
si at Riksmeklingsmannen kobles inn 
og jobber sammen med partene for 
å oppnå enighet. Dersom slik mekling 
ikke fører fram, blir det streik. 

- Det er mange faktorer, det er 
mange innspill, interesser frontes høyt, 
krav diskuteres, strategier utarbeides, 
utspill kringkastes, rykter går, mediene 
underbygger forskjellene og pisker opp 
stemnningen, forbundene setter seg i 
kampberedskap. Mange mener mye og 
alle har sin agenda. Det er hovedopp-
gjør. Sånn som det skal være. Akkurat 
sånn, sier BF-leder Monica Deildok. 
Hun vet hva hun snakker om. Som 
forbundsleder har hun vært gjennom 
tre hovedoppgjør.  

Tariffoppgjøret er i gang, med frontfagene først. Her er årets forhandlingsdelegasjon fra YS i oppgjøret med NHO. YS-leder Tore Eugen Kvalheim ses foroverbøyd 
i midten. Resultatet fra dette oppgjøret betyr mye for hvordan det går med oppgjørene i offentlig sektor, i stat og kommune. (Foto: Liv Hilde Hansen)

[ TARIFF 2008 ]
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Inspirert av Fagforum 
i Rogaland sin under-
søkelse og åpne brev 
til Bibliotekarforbundet 
(Bibliotekaren 1/2008) 
foretok Fagforum for bi-
bliotekarer i den videre-
gående skolen i Oslo en 
tilsvarende undersøkelse 
blant sine medlemmer i 
mars 2008.

Av 25 utsendte skjemaer, svarte 
22, dvs 88%. På samme måte som 
i Rogaland, og med en enda kla-
rere tendens, fremkommer det at 
arbeidet med utlånsordningen har 
påvirket arbeidet i negativ lei. Ved 
hver av de videregående skolene i 
Oslo, er det kun én stilling knyttet 
til biblioteket, så nær som på en 
skole med ekstremt høyt elevtall. De 
øvrige skolene er også store skoler. 
Fagforum har i mange år arbeidet 
for økt stillingsressurs på de store 
skolene, uten å få gjennomslag. 
Bibliotekarene har i utgangspunktet 
MER enn nok å gjøre!

 I undersøkelsen ble biblioteka-
rene spurt om de på en eller annen 
måte har vært involvert i utlånsord-
ningen. Fem svarte at de ikke har 
hatt noe med lærebøkene å gjøre. 
På 12 skoler har bibliotekaren vært 
med i planleggingsarbeidet. To fikk 
ikke være med i planleggingen, men 
ble likevel pålagt oppgaver med 
gjennomføringen.

På spørsmål om hvor mange 
bøker den enkelte bibliotekar har 
håndtert varierer svarene fra 100 

Åpent brev til Bibliotekarforbundet: 

Gi oss forhandlingskort NÅ!
Ingen bibliotekfaglig gevinst ved å påta seg ansvar for utlån av lærebøker.

til 5000. På spørsmål om de har 
fått fysiske plager svarer 7 ja. De 
fysiske plagene har vært hodepine, 
stress, senebetennelse, vondt i rygg 
og nakke. Tre av bibliotekarene i 
undersøkelsen ble sykemeldte som 
følge av plagene. 

På spørsmål om arbeidet med ut-
lånsordningen har gått ut over annet 
bibliotekarbeid svarer 11 ja, tre nei 
og to har ikke svart. De som svarer 
ja sier det har gått ut over generelle 
forberedelser om høsten og spesielt 
brukeropplæringen. Noen har måt-
tet sløyfe brukeropplæringen og 
noen har måttet stenge i perioder.

Flere av bibliotekarene uttryk-
ker i sine kommentarer frustrasjon 
over manglende kompensasjon i 
sin befatning med utlånsordningen. 
Det være seg i form av lønn, avspa-
sering eller ekstra stillingsressurs/
innleid hjelp. En av bibliotekarene 
ble ½ sykemeldt ved skoleårets 
begynnelse da påkjenningen ved å 
få ”overordnet ansvar” for lærebo-
kutlånet i tillegg til ansvarsområder 
som fra før var i overkant, ble for 
stor. Denne bibliotekaren nekter å 
påta seg arbeid med utlånsordnin-
gen før dette gjøres til gjenstand for 
forhandlinger. Dvs at bibliotekaren 
kommer i en posisjon der hun kan 
legge frem sine betingelser for å ak-
septere endrede arbeidsoppgaver.

Når Monica Deildoc i sin leder 
i Bibliotekaren 2/2008 uttaler at 
”arbeid med ordningen noen ste-
der kan styrke bibliotekets rolle i 
skolen”, er dette en erfaring vi ikke 
deler. Ingen i vårt fagforum ser noen 
bibliotekmessig styrking som følge 
av ordningen. Høsten 2007 utløste 
derimot mange nødskrik blant oss. 
Tanken på at arbeidet med ordnin-

gen vil øke til det tredobbelte, er 
skremmende. Viktig at det skjer 
noe NÅ.

Vi betaler medlemskontingent for 
å få støtte når ting står på spill. Vi 
har derfor en oppfordring til Biblio-
tekarforbundet. Gi oss følgende for-
handlingskort med forbundets logo: 

Økt ansvar må utløse høyere lønn.1. 
Betydelig merarbeid må utløse 2. 
ekstra stillingsressurs, evt. innleid 
hjelp. 

Undersøkelsen blant biblioteka-
rene i den videregående skolen i 
Oslo viser at mange av oss trenger 
å vite at vi har Bibliotekarforbun-
det i ryggen i denne saken. Vi må 
vite at vi får støtte når det vi blir 
pålagt er urimelig og helsefarlig. 
At situasjonen er helsefarlig for 
mange av oss, fremkommer tyde-
lig i svarene. BF-medlemmer som 
er pålagt arbeid med ordningen, 
føler seg ofte plaget og ydmyket, 
i stedet for verdsatt og belønnet. 
Vi ber Bibliotekarforbundet utstyre 
oss med gode forhandlingskort før 
belastningen blir enda større!

Oslo, 
25. mars 2008

Med vennlig hilsen

Inger Bolling
Leder av Fagforum for bibliotekarer 
i videregående skoler i Oslo

Andrea Gaarder
BF-kontakt for bibliotekarene i 
videregående skoler i Oslo
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Undhjem-epoken 
over i Oslo/Akershus
Tekst & foto: Erling Bergan

Bibliotekarforbundet hadde fra starten av separate fylkes-
lag i Oslo og Akershus. Det var også eget studentlag for 
bibliotekarstudentene ved Høgskolen i Oslo. I 2000 ble det 
besluttet å slå sammen fylkeslagene i Oslo og Akershus, 
og i 2001 ble også studentlaget innlemmet i det nye Oslo/
Akershus fylkeslag av BF. 

Anne Cathrine Undhjem ble valgt til leder for Oslo/
Akershus BF allerede i 2000. Fylkeslaget hadde den 
gang ca 300 medlemmer, som var nesten tredjeparten 
av BFs totale medlemstall den gang. Studentlaget hadde 
25 medlemmer da. I dag har det sammenslåtte fylkesla-
get Oslo/Akershus, inkludert Oslo-studentene, et samlet 
medlemstall på 661. Dette er over 40 prosent av BFs 
totale medlemstall. 

Under årsmøtet i Oslo/Akershus BF denne vinteren, ble 
Turid Turbekmo fra Nesodden bibliotek valgt til ny leder 
av dette velvoksne fylkeslaget. Anne Cathrine Undhjem 
hadde dermed vært leder i åtte år. I denne perioden har 
rekrutteringen vært formidabel, ikke minst blant studen-
tene ved Høgskolen i Oslo.

Mulighetene for å drive et så stort fylkeslag på vanlig 
måte har imidlertid vært vanskeligere. Det er nesten umu-
lig å gi tilbud og skape identitet for en så stor organisa-
sjon. Etter årets landsmøte bør det nye forbundsstyret 
derfor drøfte med nyvalgte Turid Turbekmo hvordan 
utfordringene som BF har i hovedstadsområdet best 
kan løses. 

En stor takk til Anne Cathrine Undhjem for god jobbing 
og stayerevne i en svært utfordrende rolle i BF.  
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Tekst : Erling Bergan

”Skole- og folkebibliotekene er en rar 
sektor. Elsket av mange, men glemt av 
de fleste. Har Norge råd til å la dem 
forvitre?”, var inngangsspørsmålet Åmås 
stilte. Han mente at norske bibliotek er 
omringet av store ord og velmenende 
hyllester. Dermed har vi en tverrpolitisk 
konsensus om bibliotekenes viktighet, en 
uforpliktende velvilje, som gjør det umulig 
selv for den dyktigste lobbyist å skaffe 
mer penger. For politikerne og mediene er 
bibliotekene ”omtrent like lite spennende 
som å diskutere vedlikeholdsbudsjetter”, 
i følge Åmås. Og han legger til at norske 
bibliotekarer ikke akkurat er kjent for stor 
påvirkningskraft overfor rikspolitikerne.

Tar ikke opp presserende spørsmål
I og med at oppslaget kom samme 

dag som bibliotekmøtet i Bergen, startet, 
var det naturlig at seminar-programmet 
der ble kommentert: ”Blant et hundretall 
arrangementer er det 
ikke ett som tar opp de 
helt presserende spørs-
målene: Hvordan få til 
en ambisiøs nasjonal 
strategi for biblioteksek-
toren? Hva skal til for at 
den enkelte kommune 
satser på sine folke- og 
skolebiblioteker? Det 
er nå disse tankene må 

Knut Olav Åmås med to tanker i hodet 

Det var første dag av det 
store bibliotekmøtet i Ber-
gen. Aftenpostens debat-
tredaktør Knut Olav Åmås 
hadde et stort oppslag om 
”Biblioteker i bakleksa” i sin 
avis. Det var å betrakte som 
en situasjonsrapport om 
deler av vår bransje. 

tenkes. Regjeringens bibliotekmelding er 
nemlig planlagt ferdig før sommeren. Da 
blir løpet lagt for flere år fremover. Men 
det er vanskelig å få øye på sterke idé-
entreprenører i Bibliotek-Norge”, skriver 
Åmås.

Glem omorganiseringene
Og dermed er ikke bare Regjering og 

Storting utfordret, men også selve biblio-
tekmiljøet og organisasjonene i bransjen. 
Åmås ber oss glemme omorganiseringer 
og sammenslåinger (les: konsolideringa). 
Det bibliotekene trenger nå er ”å bli inves-
tert i og få lov til å konsentrere seg om fag 
og innhold”. Og da gir han aktørene tips 
om å se på ambisjonene som har skapt 
Litteraturhuset i Oslo, og den kreative 
mangfoldssatsinga i svenske bibliotek. 
Han maner til nytenkning også i norske 
bibliotek. 

Slaget står i kommunene
Men det viktigste poenget, det orga-

nisasjonene kanskje bør la synke dypere 
enn noe annet poeng nå, er noe som 
kan se ut som en selvfølgelighet: ”Det 
er i kommunene slaget står, det er de 
som eier folkebibliotekene. Norge tren-
ger myndige kommunale biblioteksjefer 
som lærer av de beste og er åndelige 
bulldosere i bygd og by”, skriver Åmås, 
som også påpeker det selvfølgelige i at 
kommunene må prioritere bibliotek med 
de pengene de får overført fra staten. 
Når ressursbruken svinger fra 3 kroner 
til 263 kroner pr. innbygger, bør det 
være åpenbart at Aftenpostens debat-
tredaktør har et vektig poeng. 

For det som kanskje ligger mellom 
linjene her, er en kritikk av at organi-
sasjonene i for stor grad innretter sin 
bibliotekpolitikk på det nasjonale nivået, 

mens slagene altså i all hovedsak står 
lokalt.

Følger Solhjell med?
Skjønt, også Åmås henfaller til å rette 

pekefingeren mot staten: ”Når skal Regje-
ringen oppdage at bibliotekene er essensi-
elle faktorer når målet er å styrke skolen? 
Den ene av landets bibliotekstatsråder, 
kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell 
(SV), ser det visst ikke. Han nevnte nylig 
tre måter å styrke norske skoleelevers le-
seevner på. Ingen av dem hadde noe som 
helst med skole- eller folkebibliotekene å 
gjøre. Jeg lurer på om han vet om skole-
bibliotekaksjonen som pågår nå?”

Her har selvfølgelig Åmås et poeng i 
at statsråder kan gi øremerkede signaler 
til kommunene, selv om pengene ikke 
er øremerket. Men alle vet at dette har 
begrenset verdi. 

Visjoner for folkeboksamlinger?
Men når debattredaktøren skal avkle 

Giske for manglende ambisjoner på biblio-
tekområdet, står Åmås dessverre selv med 
buksene på anklene: ”Den andre biblio-
tekstatsråden, kulturminister Trond Giske 
(Ap), ser heller ikke ut til å ha visjoner for 
folkeboksamlingene.” 

Det er vel ikke så mange flere enn tanta 
i Akersgata som i 2008 påtar seg å skrive 
en visjonær artikkel om ”folkeboksamlin-
gene” i kongeriket. 

Knut Olav Åmås avslutter sin artikkel 
med et drap på konsolideringsforslagene 
i bibliotekutredninga: ”Nå trenger Norge 

to ting for å få til et løft 
før skole- og folkebiblio-
tekene forvitrer helt: En 
nasjonal bibliotekreform 
uten administrativt drevne, 
krafttappende omorga-
niseringer på lokalt plan 
- og kommuner som ikke 
forføres av sammenslå-
ingstanker for å spare, 
men tvert imot investerer 
i bibliotekene.”  

Nasjonal bibliotekreform 
og lokale investeringer

Aftenpostens debattredaktør Knut Olav Åmås 
har tatt for seg folke- og skolebibliotekenes 
situasjon, og mener blikket både må rettes mot 
behovet for nasjonal bibliotekreform og lokale 
investeringer i bibliotek.

[ BIBLIOTEKPOLITIKK ]
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Tekst :   Forbundsleder Monica Deildok 
          og nestleder Hanne Brunborg

Ledere og ansatte i biblioteksektoren har 
behov for en nasjonal bibliotekpolitikk, slik 
at man kan innrette arbeidet og utvikling 
av tjenester med utgangspunkt i en villet 
og vedtatt overordnet politikk. Bibliote-
kenes eiere har behov for en nasjonal 
bibliotekpolitikk fordi man har behov for 
en politikk som utgangspunkt for styring 
og strategiske veivalg. Men viktigst av alt: 
Politikerne må angi tydeligere hvordan 
bibliotekene skal bidra til byggingen av 
framtidas Norge. 

Taus, uforpliktende velvilje
Redaktør i Aftenposten Knut Olav Åmås 

peker i sin kommentar om bibliotek 5.mars 
på flere helt vesentlige problemer i norsk 
biblioteksektor. Et av de mest sentrale er 
den mur av taus, uforpliktende velvilje 
som norske folkebibliotek utsettes for. De 
politiske festtalene om bibliotek er mange, 
den forpliktende overordnede politikken er 
vanskeligere å få øye på. 

Den andre delen av norsk offentlig 
biblioteksektor – utdanningsbibliotekene 
i grunnskole, videregående og høyere 
utdanning – er usynliggjort i den politiske 
debatten om kunnskapsnorge og sko-
leutvikling. Vi var mange som forventet 
at kunnskapsminister Solhjell skulle løfte 
fram skolebibliotek som ett av satsingsom-
rådene for en bedre skole – og som satt 

Hva vil vi med bibliotek?
- Hva skal bibliotekene bidra med 
til utvikling av nasjonen Norge? 
Hva vil politikerne med biblio-
tekene? Det har regjeringen en 
unik sjanse til å svare på i stor-
tingsmeldingen om bibliotek som 
kulturminister Trond Giske har 
bebudet i juni, påpeker BFs leder 
og nestleder i denne kronikken, 
som er en oppfølging til artik-
kelen ”Biblioteker i bakleksa” av 
debattredaktør Knut Olav Åmås i 
Aftenposten 5. mars.

skuffet tilbake. 
Vi vet at satsing på bibliotek virker. 

Forskere vet at satsing på bibliotek virker. 
Andre nasjoner som Finland, Danmark, 
Irland og Singapore vet at satsing på 
bibliotek virker. Ikke bare for å høyne 
kunnskapsnivå og læringskultur i befolk-
ningen, men satsing på bibliotek er bl.a. 
også god nærings- og distriktspolitikk. 
Effektene er dokumentert, det har ingen 
hensikt å vente.

Ulike eiere
For å løfte kunnskapsnivået og lærings-

kulturen i Norge så må det en helhetlig 
satsing til. Dilemmaet for bibliotekene er 
at de har mange ulike eiere – kommunene, 
fylkeskommunene, staten, helseforetak, 
private virksomheter. Nettopp derfor er 
en nasjonal bibliotekpolitikk vesentlig. 
Det må være en politikk som gir retning, 
som løfter fram nasjonale teknologiske 
løsninger, som gir hele nasjonen tilgang 
til de samme digitale databasene og som 
sikrer et faglig nivå gjennom fagutdannet 
personale.

Bibliotekene er nettverksinstitusjoner, 
kanskje mer enn noen andre offentlige 
virksomheter. Bibliotekene har en lang 
tradisjon med utstrakt samarbeid seg imel-
lom I dagens samfunn gir digitalt innhold 
og alminneliggjøringen av IKT-verktøy på 
skoler, i hjem og på arbeidsplasser helt 
fantastiske forutsetninger for utvikling av 
bibliotektjenester i nettverket. I bibliotek-

sektoren kaller vi det for sømløse tjenester. 
I dette begrepet ligger at den enkelte 
bruker på det enkelte bibliotek skal ha 
tilgang til det norske biblioteknettverks 
samlede ressurser. Det finnes ingen rent 
teknologiske begrensninger mot å gjøre 
dette mulig i dag, men det finnes struk-
turelle og politiske utfordringer gjennom 
mangel på statlig satsing på felles nasjo-
nale løsninger. 

Demokrati og mangfold
Kulturminister Trond Giske har kalt 

bibliotekene et ”ekte sosialdemokratisk 
prosjekt”. Demokrati og like muligheter 
for alle er selve grunnsteinen bibliotekene 
er bygd på. Vi vet at ytringsfrihet, respekt 
for mangfoldet og individets muligheter er 
flere sider av samme sak. Det flerkulturelle 
Norge er en realitet og ikke noe som er i 
ferd med å komme. Dette er også sider 
ved samfunnsutviklingen hvor bibliotekene 
har en sentral plass, en plass som burde 
styrkes.

Regjeringen ved Trond Giske har en 
mulighet til å levere en bibliotekmelding 
som inneholder en overordnet og hel-
hetlig norsk bibliotekpolitikk, som kan 
danne grunnlaget for videre arbeid med 
bibliotekutvikling i Norge - i den enkelte 
kommune, i den enkelte skole, ved den en-
kelte utdanningsinstitusjon og den enkelte 
virksomhet. Det har både vi og brukerne 
våre behov for. Festtaler har vi etter hvert 
fått nok av. 

[ BIBLIOTEKPOLITIKK ]
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Gledelig tilskudd 
i YS-forbund 
Husforeningen i EDB Business 
Partner ASA, som teller 550 med-
lemmer, har besluttet å melde seg 
inn i YS-forbundet Negotia. 

- Vi er selvsagt veldig fornøyd 
for at valget falt på oss, sier for-
bundsleder i Negotia, Inger Lise 
Rasmussen. 

Det var på et ekstraordinært 
årsmøte den 28. februar at Husfore-
ningen gjorde vedtaket om å melde 
foreningens medlemmer kollektivt 
inn i Negotia. 

- Etter at EDB meldte seg inn i 
NHO, oppsto en situasjon hvor vi 
måtte gå inn i et forbund under 
en av hovedorganisasjonene for 
å kunne fortsette fagforenings-
arbeidet. Styret i Husforeningen 
anbefalte YS og Negotia etter en 
grundig vurdering av aktuelle kandi-
dater. Negotia eier tariffavtalen som 
er aktuell for vår medlemsgruppe, 
og det ble en avgjørende faktor for 
valget, sier tillitsvalgte Eirik Bornø 
i Husforeningen i EDB Business 
Partner. 

-  Negotia organiserer allerede 
en del medlemmer innen IKT-
bedrifter, og jobber målrettet med 
tilbud tilpasset bransjen. Vi hadde 
en del behov, som bl.a. rådgivning 
og kurstilbud. Dette kunne Negotia 
imøtekomme. Profesjonaliteten, 
imøtekommenheten og åpenheten 
var også viktige faktorer for valget. 
Det ble derfor enkelt å anbefale  
våre medlemmer et medlemskap i 
dette forbundet. Det ble gitt en ukes 
reservasjonstid fra å bli med på den 
kollektive innmeldingen. Da fristen 
var ute, var det kun en håndfull 
medlemmer som ønsket å benytte 
seg av denne. Dette forteller oss at 
vi har tatt en fornuftig beslutning, 
sier Bornø. 

Dette er en gledens dag også 
for YS, sier YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim. Medlemsgruppen i EDB 
Business Partner er en viktig gruppe 
for oss. Med dette siste tilskuddet 
består nå hovedorganisasjonen av 
mer enn 210 000 medlemmer.   

FNs internasjonale særor-
ganisasjon for arbeidslivet – 
ILO - mener at regjeringens 
inngripen i bankstreiken i 
2006 var unødvendig. YS 
leder Tore Eugen Kvalheim 
ser ILOs uttalelse som en 
støtte til den reelle forhand-
lingsretten.

- De senere årene kan det se ut som 
om tvungen lønnsnemnd har blitt noe 
nær en akseptert måte å løse de fleste 
norske forhandlingskonflikter på. Slik 
undergraves den reelle forhandlingsret-
ten! Når det ikke oppnås enighet rundt 
forhandlingsbordet og det oppstår en 
lovlig streik, kan arbeidsgiversiden 
bare sette seg tilbake og vente på at 
regjeringen griper inn med tvungen 
lønnsnemnd. Slik kan vi ikke ha det, 
sier Kvalheim.

Medhold i klage
Bakgrunn for saken er at Finansfor-

bundet, som er tilsluttet YS, har fått 
medhold i en klage fra FNs internasjo-
nale særorganisasjon for arbeidslivet 
– ILO.  Bankansatte ble etter ILOs vur-
dering unødvendig fratatt streikeretten 
i 2006. ILO gir Finansforbundet rett i 
at regjeringen brøt internasjonale kon-
vensjoner ved å bruke tvungen lønns-
nemnd på arbeidskonflikten i 2006. YS 
ser dette som en støtte til den reelle 
forhandlingsretten.

YS glad for ILO-reaksjon

ILO refser regjeringen for 
bruk av tvungen lønnsnemnd

- Dette er en seier for alle fagorgani-
serte i Norge. Regjeringens inngripen i 
arbeidskonflikten var utidig og uriktig. 
Jeg hadde aldri trodd at en rød-grønn 
regjering kunne frata næringen streike-
retten, sier YS-lederen.

Signal også til arbeidsgiverne
Finansnæringens Arbeidsgiverfore-

ning (FA) får også kritikk for sin opp-
treden. Det skal ikke være slik at et 
varsel om generell lockout skremmer 
myndighetene til å ty til tvungen lønns-
nemnd, uten at man først har forsøkt 
andre virkemidler.

- Dette er et signal til arbeidsgiver-
organisasjonene og til regjeringen, sier 
Tore Eugen Kvalheim.

Ikke samfunnskritisk tjeneste
ILOs styre konstaterer at finansnærin-

gen ikke er å anse som ”samfunnskritisk 
tjeneste” i den snevre forstand av begre-
pet. Med dette menes det at verken liv, 
personlig sikkerhet eller helse for hele 
eller deler av befolkningen var i fare på 
det tidspunktet regjeringen grep inn og 
stoppet konflikten.

YS-lederen peker på at Norge og de 
øvrige nordiske land er foregangsland 
i Europa i forhold til å ha ordnede ar-
beidslivsordninger, der arbeidstakernes 
rettigheter blir respektert. Han mener 
at ILOs uttalelse i denne saken gir 
regjeringen ”en tydelig ripe i lakken”. 
ILO uttrykker en klar forventning om 
at den norske regjeringen bør unngå å 
bruke tvungen lønnsnemnd i en konflikt 
i finansnæringen igjen. 

Vi minner om at stillingsannonser på 1/8 side er gratis hos oss i 2008!  
Og stil l ingsannonser på 1/4 side koster kun kr 400,- + mva.  
Benyt t sjansen til å henvende deg til et større arbeidsmarked,  
og få bedre søkerlister på ledige jobber i ditt bibliotek!

Stillingsannonser  
i Bibliotekaren

[ POLITIKK ]
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- Vi ønsker en bestandig AFP-avtale som er 
levedyktig over tid. Hva hjelper det om vi 
klarer å fremforhandle en AFP-avtale denne 
våren som må reforhandles om få år fordi den 
ikke er økonomisk bærekraftig over tid? 

Det er YS-leder Tore Eugen Kvalheim 
som sier dette i etter den inntektspolitiske 
konferansen i YS i slutten av februar.

- Det er også viktig at vi får fremforhandlet 
en avtale som er politisk bærekraftig over tid. 
AFP-avtalen må ikke bli så dyr at fremtidige 
regjeringer av ulik farge ikke vil gå med på 
å finansiere ordningen, fortsetter Kvalheim. 
YS-lederen kan ikke se at vedtakene YS nå 
har fattet, er til hinder for et godt samarbeid 

Inntektspolitisk konferanse i YS:

Krever en bestandig AFP-avtale
med LO gjennom lønnsoppgjøret.

For første gang siden 1992 skal YS sam-
ordne et hovedoppgjør mot NHO.

- Dette gir oss en mulighet til å være 
med å påvirke og prege morgendagens 
AFP der YS mener en tosporsmodell kan 
være løsningen: 

En god pensjon på nivå med dagens AFP  y
til de som må tre ut av arbeidslivet som 
62 eller 63 åringer. Det forutsettes at 
disse ikke orker å stå i arbeid og denne 
gruppen vil ikke ha anledning til å arbeide 
ved siden av.
En mer nøytral modell hvor man kan kom- y
binere arbeidsinntekt og AFP som stimuli 
til arbeidslinjen
Det kan være behov for overgangsregler, 

men YS vil advare mot å gjøre en eventuell 
kompensering av levealdersjusteringen 
til et fremtredende krav i forhandlingene 
om en ny AFP-avtale. En slik løsning vil 
være uansvarlig i forhold til at vi skal ha 
en bærekraftig folketrygd for fremtiden. 

Levealdersjusteringen må først og fremst 
angripes gjennom høringen til ny Folketrygd, 
sier YS-lederen.

YS vil videreføre en ansvarlig lønnspolitikk 
og mener det er grunnlag for et godt lønns-
oppgjør som sikrer reallønnsøkning for alle. 
De store forskjellene mellom enkeltgrupper 
og de enkelte tariffområder, spesielt i 2007, 
er imidlertid en utfordring. For eksempel 
økte kjøpekraften i kroner og øre med 14 
000 mer for funksjonærene i industrien enn 
for de kommuneansatte.

- YS krever gode løsninger på utfordrin-
gene med de økte lønnsforskjeller. Det vil 
være et nederlag for forhandlingssystemet 
generelt og for frontfagsmodellen spesielt 
dersom situasjonen nå blir at for eksempel 
offentlig sektor mister verdifull kompetanse 
til det private næringsliv. Også lavlønnsgrup-
per i privat sektor, slik som rutebilarbeidere, 
vil føle seg som tapere når andre grupper 
hele tiden drar ifra, sier Tore Eugen Kval-
heim.   

[ TARIFFOPPGJØR ]

FAUSKE KOMMUNE
Fauske Kommune har nesten 10.000 innbyggere og er en av de største kommunene i Nordland fylke. Kommunesen-
teret ligger ca 6 mil fra Bodø og ligger ved jernbane og E6. Fauske er regionsenter for Indre Salten med godt utbygd 
skole-, service- og fritidstilbud.

ENHET KULTUR

BIBLIOTEKSJEF

Fra ca 1. juni er det ledig 100 % stilling som biblioteksjef ved Fauske Bibliotek.
Biblioteket er organisert med hovedbibliotek i Fauske sentrum og avdelinger i Valnesfjord og Sulitjelma. Biblioteksjefen er fagansvarlig og 
sorterer under Enhet kultur med enhetsleder som nærmeste overordnede. I stillingen ligger lørdagsvakter og faste kveldsvakter.

Vi søker en person med godkjent bibliotekfaglig utdanning. Du må være interessert i utviklingsarbeid, ha evne til selvstendig arbeid, pågangs-
mot, engasjement, like å samarbeide med andre og gjerne være kreativ og utadvendt. Ledererfaring, yrkeserfaring og personlig egnethet 
vektlegges.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med 3 ansatte i hovedbiblioteket og 2 ansatte på deltid ved avdelingene. Vi har flotte lokaler, dyktige ansatte, 
varierte arbeidsoppgaver og spennende prosjekter med ulike samarbeidspartnere.

Nærmere informasjon kan fås ved henv. til fung. biblioteksjef Bernt Lage Breivoll, tlf. 75 60 07 10, e-post bernt.lage.breivoll@fauske.kommune.no.

Lønn etter gjeldende tariff.

For stillingen gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår, herunder 6 mnd`s prøvetid.
Kommunen har gunstig pensjonsordning i KLP. Flyttegodtgjørelse etter kommunens regulativ. 

Fauske kommune har lagt til rette for elektronisk søkning på ledige stillinger.
Søknadsskjema som skal benyttes finner du på http://www.fauske.kommune.no
Dokumentasjon på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.

Søknadsfrist: 18.04.2008
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Klepp kommune

Ledig vikariat som barnebibliotekar, st.nr 08/1092
Ved Klepp bibliotek er det ledig 100 % vikariat som bibliotekar ved
barneavdelingen fra 01.08.2008- 25.05.2009, med mulighet for
forlengelse.

Hovedoppgaver:
• Planlegging og videreutvikling av bibliotekets tilbud til barn og

unge
• Videreutvikling av samarbeidet med skoler og barnehager.
• Bokprat og litteraturformidling.
• Skrankevakter. Kvelds- og lørdagsvakter inngår i turnusen.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Godkjent bibliotekarutdanning, eksamen fra Høgskolen i Oslo, avd.

for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende
godkjent bibliotekarutdanning.

• Utadvendt og kreativ person.
Lønn etter avtale, ansettelse på vanlige kommunale vilkår.

Opplysninger om stillingen kan fås hos biblioteksjef Elisabeth Kolstø,
tlf 51 42 98 71, eller kommunalsjef Kåre Strand, tlf 51 42 97 50.

Søknad må sendes elektronisk ved å gå inn på www.klepp.kommune.no. Gå inn
på ”stilling ledig”, der finner du elektronisk søkerskjema.

Søknadsfrist: 27.04.2008.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

www.bibforb.no

 
HOVEDBIBLIOTEKAR  

2. gangs utlysning 
 
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast 100 % 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets-
biblioteket som helhet. 
 
Universitetsbiblioteket består av fem bibliotek lokalisert i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25 
årsverk - 17 av disse ved virksomheten i Kristiansand. 
BIBSYS brukes som biblioteksystem. For informasjon om 
universitetet og universitetsbiblioteket, se: http://www.uia.no 
 
Stillingen er tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet 
samlinger. Dette innebærer blant annet koordinering, 
utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til 
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av 
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele 
universitetsbiblioteket. Den som tilsettes vil delta i operativ 
drift, blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet 
møter i bibliotekets ledermøte. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på minimum 
bachelornivå, gode IKT-kunnskaper og relevant erfaring. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
 
Vi søker en medarbeider som ønsker å være en pådriver i den 
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil bidra til å skape et 
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud for bibliotekets 
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og 
kommunikasjon vil være avgjørende. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile 
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk 
mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og 
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med 
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 
 
Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de 
bestemmelser som til enhver tid gjelder for tekniske og 
administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Tilsetting 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrative stillinger 
ved Universitetet i Agder. 
 
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.205, 
kode 1077, hovedbibliotekar, ltr. 52-56. For spesielt godt 
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går 
lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf 38 14 11 10, 
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no 
 
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål 
sendes Universitetet i Agder, Personal- og 
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand 
innen 18.04.08. Søknaden merkes med ref. nr 19/08. 
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Godt lesestoff:

www.dagogtid.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! 
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Finnmark
Mari Lundevall
Høgskolen i Finnmark
Telefon:    78 42 78 18
E-post:     mari.lundevall@hifm.no

Troms
Katrine With Eielsen
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   92 86 43 66
Epost:      katrine.with.eielsen@tromsfylke.no

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

Trøndelag
Ingrid Ericson
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Telefon:    73 55 91 36
Epost:      ingrid.ericson@hist.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
Telefon: 48 02 09 00
Fax: 22 17 04 96
E-post: bf@bibforb.no
URL: www.bibforb.no

Sogn og Fjordane
Torill Berge
Gloppen folkebibliotek
Telefon:   57 86 62 32
Epost:      torill.berge@gloppen.kommune.no

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

Rogaland
John David Didriksen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon:    51 83 11 07
Epost:       john.d.didriksen@uis.no

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

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

Leder  
Monica Deildok
Mobil:     41 21 23 57
E-post:    monica.deildok@bibforb.no

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

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

Varamedlemmer
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Vestfold fylkesbibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand bibliotek
Signe Witsø, Sogndal bibliotek

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

Buskerud
Stig Elvis Furset
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:    32 04 63 42
E-post:     stigelvis@buskerud.fylkesbibl.no

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

Østfold
Sidsel Gjermundsen
Kalnes videregående skole
Telefon:    69 13 60 09
E-post:     sidgje@kalnes.vgs.no

Oslo/Akershus
Turid Turbekmo
Nesodden bibliotek
Telefon:  66 91 60 52
E-post:   
     turid.turbekmo@nesodden.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

      Bibliotekarforbundet

4320



Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-PostAbonnement

Sitatet

“Det hadde vært morsomt hvis biblioteket 
kunne være - det veldig ambisiøse målet - et 
reflekterende rom. Hva hvis biblioteket kunne 
ha en ambisjon om å være en intellektuell 
møteplass? Det er en ting jeg virkelig savner 
ved å bo i Sogn og Fjordane, i forhold til å 
bo i byer. Der er det alltid noe du kan opp-
søke - foredrag eller plasser der folk snakker 
om ideer, rett og slett. Det savner jeg her. 
Biblioteket må være et fantastisk utgangs-
punkt for det. For dere har en oversikt som 
de fleste andre av oss ikke har. Dere vet hva 
som foregår i den verdenen av ideer.” 

Katrine Sele
Kulturjournalist i avisa Firda
Under årsmøtet i Sogn og Fjordane BF 
på Skei 12. mars 2008.

Samme dag som Norsk bibliotekforening ar-
rangerte sitt landsmøte i Bergen, hadde kom-
mentar- og debattredaktør Knut Olav Åmås i 
Aftenposten en stor artikkel om ”Biblioteker i 
bakleksa”. Dermed fikk NBF-leder Anne Hustad 
et – bokstavelig talt – dagsaktuelt eksempel på 
det ”mediefokus” som hun mener foreningen har 
prioritert i forrige periode. 

Men i dagene etter landsmøtet, var det flere 
som spurte seg om all PR er god PR. Eller som 
en sa det: hvilken annen bransje ville likt å bli 
plassert ”i bakleksa” av landets ledende avis? 

Likevel, rett skal være rett: Åmås markerer at 
han er på parti med bibliotekene. Samtidig mar-
kerer han at det er nettopp dette som er et av 
bransjens store problem, at alle er på parti med 
oss: ”Norske biblioteket er regelrett omringet 
av festtaler, store ord og velmenende hyllester. 
Ja, så stor er den tverrpolitiske konsensus om 
hvor viktige bibliotekene er, så betydelig er den 
uforpliktende velviljen for denne sektoren, at 
selv ikke den dyktigste lobbyist greier å skaffe 
denne delen av Kultur-Norge mer midler”, skriver 
han, og legger til at for politikere og medier er 
bibliotek like spennende som vedlikeholdsbud-
sjettet. 

Skal vi skape politisk uenighet om betydningen 
av bibliotek, er det veien å gå? Tja, det virker ikke 
spesielt genialt. Men når ”fiender” dukker opp, er 
det kanskje grunn til å dytte de ”gode” politikerne 
mer foran oss på kamparenaen. Kanskje vi heller 
burde la Trine Skei Grande polemisere først mot 
dårlig kommunal bibliotekpolitikk, enn å la våre 
egne oragnisasjonsfolk gjøre det?

Det er imidlertid to andre spørsmål som Åmås 
og Bergensmøtet aktualiserte for meg. Og de to 
poengene henger sammen. Det ene beskrives 
best ved å sitere fra Aftenposten-artikkelen: 

”Det er i kommunene slaget står, det er de som 
eier folkebibliotekene. Norge trenger myndige 
kommunale biblioteksjefer som lærer av de beste 
og er åndelige bulldosere i bygd og by.”

Er vi enige med Åmås i at bibliotekpolitikk i 
all hovedsak utformes lokalt? I kommunestyrer 
for folkebibliotekene, i fylkeskommunen for de 
videregående skolebibliotekene, i styre og admi-
nistrasjon for høgskole- og universitetsbibliotek, 
osv. Hvis vi mener det, må også vårt politiske 
fokus tilpasses dette bildet. Da må lokal lobby- 
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og medievirksomhet ha forrang, framfor køståinga 
foran Giskes dør. 

Det andre poenget gjelder den bibliotekpoliti-
ske debatten i bransjen. Eller rettere: mangelen 
på bibliotekpolitisk debatt i våre organisasjoner. 
Sist uttrykt gjennom landsmøtet i NBF. Beretninga 
fra en landsmøteperiode der den store bibliote-
kutredninga sto i fokus, møtte ingen motforestil-
linger, debatt eller kommentarer. Og fråsegna som 
ble lagt fram av hovedstyret om den kommende 
stortingsmeldinga, fikk bare antydninger til debatt. 
Mest ble det en kollektiv korrekturlesing. Ikke 
uvanlig når bibliotekarer samles. 

Blant et hundretall arrangementer på bibliotek-
møtet i Bergen, fant ikke Åmås ett eneste som 
tok opp ”de helt presserende spørsmålene: 
Hvordan få til en ambisiøs nasjonal strategi for 
biblioteksektoren? Hva skal til for at den enkelte 
kommune satser på sine folke- og skolebibliote-
ker?” Åmås har sett seg rundt, men synes ”det 
er vanskelig å få øye på sterke idéentreprenører 
i Bibliotek-Norge”.

Manglende bibliotekpolitikk er ikke bare en 
kritikk vi kan rette til sentrale politikere. Det er 
altså også en kritikk som med rette også treffer 
oss selv. Svaret må være å få fram tydeligere 
strategier, la kimen til nye ”tenkere” i bransjen 
få lage seg fraksjoner og bruke dem aktivt når 
politikk utformes i bransjen. Og ikke minst: Vi 
må bli mye tydeligere på hvilken bibliotekpolitikk 
som utformes sentralt og lokalt, og tilpasse våre 
aktiviteter etter det. Når bibliotekmeldinga kom-
mer, sender den ut nasjonale signaler, og det er 
en viktig arena for oss å være på. Når biblioteklova 
skal endres er det en viktig nasjonal arena. 

Men når vi generelt ønsker mer satsing på 
folke-, skole-, fylkes-, høgskole-, universitets-, 
forsknings- og spesialbibliotek, er nok lokalpoliti-
kere og lokalpressa viktigere enn Løvebakken. Og 
da er vi tilbake til det store spørsmålet: Hvis dette 
er riktig, hva krever det av organisasjonene?


