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Lederen har ordet
14. november hadde Bibliotekarforbundet for første gang ekstraordinært
landsmøte. 60 delegater fra våre 16
fylkeslag skulle ta stilling til om BF
skulle melde seg ut av YS, og søke
medlemskap i Unio. Delegatene som
møtte på det ekstraordinære landsmøtet stemte enstemmig for forslaget fra
forbundsstyret om et skifte av hovedorganisasjon. Dermed søker Bibliotekarforbundet nå om medlemskap i Unio.
Profesjonsforbund
Unio har i dag 12 ulike forbund. De
mest kjente er kanskje de tre største
forbundene: Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Forskerforbundet.
Andre forbund er Politiets fellesforbund,
Norsk fysioterapiforbund og Norsk
ergoterapeutforbund. Felles for forbundene i Unio er at medlemmene har
høyskole- eller universitetsutdanning,
og i stor grad jobber i offentlig sektor.
Forbundene i Unio er profesjonsforbund. Altså forbund som samtidig som
de arbeider for å fremme medlemmenes

”

lønns- og arbeidsvilkår også arbeider
for faglig utvikling innenfor en profesjon.
Akkurat som BF.
Endringer
Å skifte hovedorganisasjon fra YS til
Unio vil selvsagt føre til endringer.
Noen av henvendelsene til sekretariatet har vært i forbindelse med lokalt
samarbeid som en i dag har med andre
YS-forbund. BF vil formelt være medlem
av YS i hele 2017. Det er derfor ikke
noe hinder for at samarbeid en i dag
har med andre YS-forbund kan fortsette
i 2017, så fremt en lokalt ønsker det.
Men noen steder kan det være at BF
allerede i 2017 må finne nye lokale
samarbeidspartnere blant tillitsvalgte
for Unio-forbundene. Hvilket forbund
i Unio som bør bli samarbeidspartner
for BF kommer an på de lokale forhold.
Enkelte steder kan det hende at Unio
har en tillitsvalgt som representerer
flere forbund allerede som det da vil
være naturlig å samarbeide med. Andre
steder fins ikke det. Det er da opp til

Felles for forbundene i Unio er at medlemmene har høyskole- eller universitetsutdanning,
og i stor grad jobber i offentlig sektor. Forbundene i Unio er profesjonsforbund. Altså forbund
som samtidig som de arbeider for å fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår også arbeider
for faglig utvikling innenfor en profesjon. Akkurat
som BF.

”

BF lokalt å finne ut hvem en ønsker å
samarbeide med.
Dagens medlemsfordeler
løper i hele 2017
Flere har også spurt om hva som
skjer med medlemsfordeler og forsikringene som BF-medlemmer i dag har
gjennom i YS.
Som sagt er BF i 2017 fortsatt medlem av YS, og derfor vil dagens avtale
med Gjensidige videreføres inn i 2017.
Det betyr også at de andre medlemsfordelene vi har gjennom YS kan benyttes
hele neste år. Men fra 2018 vil det skje
endringer.
Hva endringene blir for forsikringene
er for tidlig å si, men vi i sekretariatet
er allerede i gang med å utvikle og
fremforhandle et nytt medlemstilbud på
forsikring. Basert på samtaler med aktuelle forsikringsselskaper ser vi svært
positivt på prosessen. BF vil informere
medlemmene om nytt forsikringstilbud
og praktiske forhold knyttet til overgangen sommeren 2017.
Fellesskap som tjener
BFs interesser
Når BF nå blir medlem i Unio vil BF få
et fellesskap med andre høyskole- og
universitetsutdanna i andre profesjonsforbund i offentlig sektor, i og med at
vi skal være i samme hovedorganisasjon. Det er et felleskap jeg tror tjener
interessene til BFs medlemmer best.
Og det er et fellesskap jeg gleder meg
til å bli kjent med!

Margunn Haugland
Forbundsleder
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"Vi vil at det skal være krav om bemanning, om lokalenes utforming og om hva skolebibliotekene skal fylles med. I dag er skolebibliotekene plassert mellom to
departementer, noe som gjør at ingen vil ta ansvaret
for dem. Lovverket ligger hos Kunnskapsdepartementet, dvs. opplæringsloven, mens innholdet kommer via
Kulturdepartementets budsjett og innkjøpsordning."
Bjørn Ingvaldsen
Leder i Norske barneog ungdomsbokforfattere.

Uro for skolebibliotekene
på flere hold
Fylkesbiblioteksjefene konfronterer kunnskapsministeren, og flere organisasjoner ønsker nå
en ny skolebiblioteklov. Hvilke veivalg fører frem til et løft for skolebibliotekene?
Tekst:
Embret Rognerød

For snart tre år siden ble programmet for skolebibliotekutvikling avsluttet. «Skolebibliotekets posisjon i norsk
skole er ikke blitt styrket i perioden», lød
konklusjonen etter fire års omfattende
utviklingsarbeid. Man slo også fast at
«det fremdeles er store utfordringer når
det gjelder nasjonal satsing på skolebibliotek».
Antagelig kan biblioteksektoren slutte
seg til den samme konklusjonen, også
nå ved utgangen av 2016. I august i år,
under Arendalsuka, gikk flere organisasjoner ut med en underskriftskampanje,
der de oppfordret forbipasserende i
sørlandsbyen og alle andre til å «si ja til
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en egen lov om skolebiblioteklov».
Underskriftskampanjen var et resultat
av den felles standen til Norsk Bibliotekforening (NBF), Foreningen !les og
Norske barne- og ungdomsbokforfattere. I etterkant har også Leser søker
bok og Forfattersentrum sluttet seg til
kampanjen.
– Vi har nå en diskusjon om hvordan
jobbe videre og hva er det vi er enige om
og kan fronte felles, sier generalsekretær
i NBF Ann Berit Hulthin.
Mangeårig bekymring
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) har i mange år sett
med bekymring på ulike myndigheters
manglende vilje til å prioritere skolebibliotekene.
– Vi tok initiativet til å arbeide for en
egen lov for skolebibliotek i 2012, noe

vi mener vil forplikte politikerne i langt
sterkere grad enn dagens lovverk. Den
eneste forankringen skolebibliotekene
har i lovverket i dag er en setning i
opplæringsloven, som sier at det skal
være skolebibliotek ved alle skoler. Det
står ikke noe om hvordan, hvor eller hvor
mye, sier leder i NBU Bjørn Ingvaldsen.
NBU og flere av de andre organisasjonene har luftet tanken om en egen
skolebiblioteklov for stortingspolitikerne
ved ulike anledninger under møter
med henholdsvis Utdannings- og
forskningskomiteen og Kulturkomiteen.
NBU har også, i likhet med blant andre
NBF, jobbet for å få flere partier til å ta
behovet for en ny skolebiblioteklov inn
i sitt partiprogram for kommende stortingsperiode.
– Vi vil at det skal være krav om bemanning, om lokalenes utforming og om 
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NBF mener at skolebibliotekene ikke kan skilles fra planverket for skolen og skolens opplæringsprinsipper, sier generalsekretær Ann Berit Hulthin. (Foto: NBF)

 hva skolebibliotekene skal fylles med. I

dag er skolebibliotekene plassert mellom
to departementer, noe som gjør at ingen
vil ta ansvaret for dem. Lovverket ligger
hos Kunnskapsdepartementet, dvs. opplæringsloven, mens innholdet kommer
via Kulturdepartementets budsjett og
innkjøpsordning, sier Ingvaldsen.
Uklar adresse
Men til tross for at de ulike organisasjonene er enige om at en skolebiblioteklov
kan være riktig virkemiddel, er de uenige
om hvilket departement som skal stå
ansvarlig.
– NBF er klare på at vi ønsker at skolebibliotek skal ligge hos Kunnskapsdepartementet. Et godt skolebibliotek er
et viktig redskap for å støtte elevene i
å nå målene som ligger i læreplanene,
både de generelle, grunnleggende og
fagspesifikke ferdighetene. NBF mener
at skolebibliotekene ikke kan skilles fra
planverket for skolen og skolens opplæringsprinsipper, sier Ann Berit Hulthin.
– Det er gode argumenter både for at
kunnskap og kultur bør være det riktige
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Fylkesbiblioteksjefkollegiet
ber kunnskapsministeren om:
• å tydeleggjere ansvaret for skulebiblioteka på lokalt, regionalt og nasjonalt
nivå
• å gje klare føringar for kva skulebiblioteka skal innehalde og korleis dei kan
integrerast i det pedagogiske tilbodet i skulen
• å etablere krav til rapportering av skulebibliotektenesta på lik linje med anna
pedagogisk verksemd
• å gje eit av universiteta/høgskulane eller dei nasjonale sentra (til dømes Universitetet i Agder eller Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger) ansvaret for
å løfte fram og drøfte skulebibliotekfaglege problemstillingar på nasjonalt nivå
• å gje eit av universiteta/høgskulane eller dei nasjonale sentra i oppdrag å
definere klare mål for elevanes informasjonskompetanse på dei ulike nivå.

SKOLEBIBLIOTEK

departementet, og det viktigste for oss
er at det er ett departement som har hele
ansvaret. Men siden innkjøpsordningen
av bøker, som også inkluderer bøker til
skolebibliotekene, er underlagt Kulturdepartementet, og folkebibliotekloven
ligger under samme departement, har
vi foreløpig landet på at en kommende
skolebiblioteklov og dermed ansvaret
bør ligge hos dem, sier Bjørn Ingvaldsen
i NBU.
Bekymring blant fylkesbiblioteksjefene
Uansett hvilket departement som skal
ha ansvaret, er det dessverre mye som
tyder på at norske skolebibliotekarer
i dag bidrar med en kompetanse som
ikke i tilstrekkelig grad blir satset på og
regnet med på utdanningsfeltet.
I månedsskiftet oktober/november
sendte fylkesbiblioteksjefkollegiet en
melding til kunnskapsminister Torbjørn
Røe Isaksen, medlemmene i Stortingets
Kyrkje-, utdannings- og forskingskomité,
Utdanningsdirektoratet, Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket.
Her skriver de at "strategiane for
utvikling av skulebibliotek er svakt forankra hos skuleeigarane, og graden av
forplikting er svak. Universitets- og høgskulesektoren klagar på ferske studentars
manglande evne til å søkje informasjon
og orientere seg i litteraturen. Dei spør
kvifor elevane ikkje har lært seg dette i
løpet av tolv års skulegang".
"Vi er uroa over tilstanden til skulebiblioteka i grunnskulen og den vidaregåande skulen", skriver fylkesbiblioteksjef i
Hordaland Ruth Ørnholt i et innlegg på
biblioteknorge-lista 1. november.
«Den største utfordringa for skulebiblioteka er at det sjeldan blir diskutert
i forum med fullmakt til å ta strategiske
avgjerder», mener fylkesbiblioteksjefkollegiet. «Vi trur forklaringa på at opplæringslovas krav om skulebibliotek ikkje
vert følgt godt nok opp, ligg i manglande
forståing hos skuleeigar og skuleleiar
både om kva som kjenneteiknar eit
godt fungerande skulebibliotektilbod

og om kven som faktisk har ansvar for
skulebiblioteka.»
– Har ikke godt nok lovverk
Tilbakemeldingene fra skolebibliotekarene "Bibliotekaren" har snakket med er
de samme: Situasjonen er kritisk, lovteksten er ikke presis nok, og Kunnskapsdepartmentet bør tilskrives ansvaret.
- Min mening er at skole og bibliotek
hører til sammen under Kunnskapsdepartementet. Et skolebibliotek er
et fagbibliotek, underlagt gjeldende
målsettinger og læreplaner for skolen.
Vi er ikke bare et boklager. Vi er viktige
medspillere i å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. Vi understøtter

undervisningen med å fremskaffe informasjon, og gjør elevene informasjonskompetente ved å undervise i kildebruk
og kildekritikk, sier avdelingsleder ved
biblioteket på Hetland videregående
skole Elisabeth Haug.
Hun mener skolebibliotekene per i
dag ikke har god nok støtte i lovverket,
og at det derfor er altfor lett å kutte i
skolebibliotektilbudet.
– I Rogaland har flere videregående
skoler mistet sin skolebibliotekar de
siste årene. Jeg mener at alle skoler
skal ha et godt tilpasset skolebibliotek.
At det skal være lovpålagt med en bibliotekfaglig utdannet skolebibliotekar,
og at biblioteket skal være betjent og 

– Siden innkjøpsordningen av bøker, som også
inkluderer bøker til skolebibliotekene, er underlagt Kulturdepartementet, og folkebibliotekloven ligger under samme departement, har
vi foreløpig landet på at en kommende skolebiblioteklov og dermed ansvaret bør ligge
hos dem, sier Bjørn Ingvaldsen, leder i Norske
barne- og ungdomsbokforfattere (NBU).
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 tilgjengelig for elever og lærere hele
skoledagen.

– Kunnskapsløftet er vårt
styringsdokument
Et skolebibliotek er et fagbibliotek for
den skolen det tilhører, på samme måte
som andre fagbibliotek tilhører sine institusjoner, mener skolebibliotekar ved
Eiksmarka skole Karin Bjerkås.
– Jeg mener derfor det er opplagt
at skolebibliotekene hører inn under
Kunnskapsdepartementet. Vårt styringsdokument er Kunnskapsløftet, og
all virksomhet er innrettet mot å bidra
til å oppfylle målene i læreplanene.
Selvfølgelig er et bibliotek også en del av
kulturlivet, men litteraturens funksjoner
– Det er opplagt at skolebibliotekene hører
inn under Kunnskapsdepartementet. Vårt
styringsdokument er Kunnskapsløftet, og
all virksomhet er innrettet mot å bidra til å
oppfylle målene i læreplanene, sier skolebibliotekar ved Eiksmarka skole Karin Bjerkås.
(Foto: Privat)

Nabolandssatsinger
I våre to skandinaviske naboland finner vi ferske eksempler på utdanningspolitiske tiltak som inkluderer skolebibliotekene:
• Danske skolebibliotekarer skal gis et tydeligere ansvar for pedagogikk og læring
i den danske grunnskolen. Dette gjøres
først og fremst ved hjelp av å klargjøre bibliotekarenes rolle i undervisningsplanene.
Målsettingen er at et sterkere samarbeid
med danske skolebibliotekarer skal heve
nivået i dansk skole.
• I 2016 har den svenske utdanningsministeren satt av 15 millioner kroner til økt
bemanning i skolebibliotekene, i tillegg til
at 30 millioner settes av til samme formål
i årene fremover. I et land med nesten 1
million elever i grunnskolen er dette på
ingen måte noen omfattende pengesum,
men satsingen sender likevel ut et signal
om at svenskene har til hensikt å øke
bemanningen. I begrunnelsen vektlegger
utdanningsministeren også at bedre bemanning kan støtte opp under elevenes
læring og språkutvikling.
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vektlegges nok forskjellig i skole- og
folkebibliotek, siden vi først og fremst
driver med opplæring, sier Bjerkås.
Hun vet ikke om det er mulig å få gjennomslag for en egen skolebiblioteklov,
og tror det er mer realistisk å prøve
å styrke skolebibliotekene gjennom å
endre opplæringsloven.
– Loven bør i tilfelle si noe om lokaler,
samling, tilgang og personale, og sette
en minimumsstandard basert på skolenes størrelse. Målet må være at skolebibliotekene kommer ut av låste kott og inn
i egnede rom, med faste åpningstider,
brukbar samling og kvalifisert personale.
Med tanke på hvordan skole-Norge ser
ut, er denne visjonen uoppnåelig mange
steder, men på skoler av en viss størrelse
handler det om prioritering. Denne prioriteringen springer jo ut av en opplevelse
av skolebibliotekets nytteverdi, men et
bedre lovverk vil absolutt kunne være
en pådriver i utviklingen, sier Bjerkås.
Positive til fylkesbiblioteksjefenes melding
NBF mener at forskriftene i utdanningsloven bør skjerpes som et minimum.
– Målet er å styrke skolebibliotekene
slik at skolebibliotekene sikres kompetanse, er en del av skolens pedagogiske

planverk, bemannet og åpent, tilrettelegger elevers behov, stimulerer til lesing
og fremmer språkutvikling og at ansvar
for utvikling og tilsyn av skolebibliotek
plasseres, sier Hulthin.
NBF varsler at de vil fortsette å se
etter organisasjoner som kan danne felles front, deriblant Bibliotekarforbundet,
etter fylkesbiblioteksjefenes initiativ. 1.
november skrev leder i NBF Skole, Mari
Hopland, et støttende innlegg på NBs
bibliotek-Norge-liste.
– Jeg håper de aktuelle myndigheter
tar problemstillingen på alvor. Det er
gode lokale initiativ mange steder, men
vi mangler den overordnede tenkingen
rundt skolebibliotek, skriver Hopland.
Hopland påpeker også at Sverige nå
har en myndighetsoverskridende gruppe
som har ansvar for skolebibliotekutviklingen. Gruppen publiserte tidligere
i år en tilstandsrapport (Skolbibliotek
- hur ser det ut?), hvor det blant annet
kom frem at omtrent halvparten av alle
svenske elever ikke hadde tilgang til et
skolebibliotek.
– Bare det å kunne si hvor mange
norske elever som har eller ikke har
tilgang til et skolebibliotek, hadde vært
fint. Per i dag er det som Ørnholt og
fylkesbiblioteksjefkollegiet sier, grunn til
uro, skriver Hopland.

– Jeg håper de aktuelle myndigheter tar problemstillingen på alvor. Det er gode lokale
initiativ mange steder, men vi mangler den
overordnede tenkingen rundt skolebibliotek,
skriver leder i NBF Skole, Mari Hopland.
(Foto: NBF)

Skolebibliotekarer i
Bibliotekarforbundets
målprogram
Ifølge Bibliotekarforbundets målprogram skal
forbundet:
• "… arbeide for fagutdannet bibliotekar
i alle skolebibliotek i den videregående
skolen og å sikre bibliotekarkompetanse i
grunnskolen".
• "… arbeide for at skolebibliotekarene skal
inngå som en del av skolens pedagogiske
tilbud".
• "…arbeide for at skolebibliotekarer skal ha
mulighet og rett til etter- og videreutdanning på lik linje med skolens pedagogiske
personale."
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RELIGION OG ARBEID

LDO

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe
diskriminering uavhengig av blant annet
kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. LDO er til for de som
blir diskriminert, for de som trenger råd og veiledning, og for
arbeidsgivere, tjenesteytere, tillitsvalgte og andre, som jobber
for likestilling og mangfold og mot diskriminering.

Rett til å faste i arbeidstiden?

SVAR:
Etter diskrimineringsloven § 6 er det forbudt med usaklig forskjellsbehandling (diskriminering) på grunn av religion. Ombudet
mener at arbeidsgiver i utgangspunktet bør legge til rette for at
arbeidstakere får utøve sin religion på arbeidsplassen. Det kan bety
å legge til rette for at arbeidstakere av religiøse årsaker kan faste.
Dersom det ikke blir gjort, kan det reise spørsmål om diskriminering
etter nevnte bestemmelse.
Det er likevel slik at alle arbeidstakere er forpliktet til å gjøre
jobben sin. Det innebærer at du ikke kan regne med å få tilrettelegging hvis det medfører at du slipper noen arbeidsoppgaver,
eller at du gjør oppgaver på en dårligere måte enn ellers. En
arbeidstaker har altså ikke krav på å faste dersom det går utover
arbeidsutførelsen. Dette er nettopp fordi arbeidsgiver, uavhengig
av religiøse praksiser, må kunne regne med at arbeidstaker gjør
jobben sin. Så kan det diskuteres hva dette innebærer. Dersom du
klarer å utføre jobben sin, kan ikke arbeidsgiver nekte deg å faste.
I tillegg må arbeidsgiver antakelig kunne finne seg i at du er noe
mer sliten på grunn av fasten. Arbeidsgiver må imidlertid ikke finne
seg i at arbeidstaker opptrer respektløst overfor kolleger og/eller
andre i jobbsammenheng. Det er viktig at ansatte opptrer på en
god og forsvarlig måte overfor både kolleger og andre personer
som man forholder seg til i jobbsammenheng.
Vi anbefaler deg at du ber om et møte med arbeidsgiver for å
diskutere behovet ditt for å faste, gjerne med bistand fra tillitsvalgte.
Du kan gjerne vise dette brevet, og du kan be arbeidsgiver kontakte
oss ved behov for nærmere veiledning.
Med vennlig hilsen
Hanne Inger Bjurstrøm
Likestillings- og diskrimineringsombud
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Foto: Colourbox

SPØRSMÅL:
Jeg er muslim, og har derfor tenkt til å faste under høytiden
ramadan, også i arbeidstiden. Jeg vurderer å snakke med arbeidsgiver om dette, og ønsker i den anledning råd om hva jeg
har krav på. Bør arbeidsgiveren min legge til rette for at jeg kan
faste i arbeidstiden?

vi

Godtgjøring for forhandling på "feil" arbeidsplass.
Har du som BF-medlem forhandlet for Bibliotekarforbundet på en annen arbeidsplass enn din egen? Da kan
du ha krav på godtgjøring fra BF!
Send inn protokollen til bf@bibforb.no og vi vil foreta
utbetaling. Har du spørsmål, tar du kontakt med BFs
sekretariat.

bibliotek

Brukerne av
Mikromarc
bygger sin egen
hverdag!
K

Meld inn ny lønn!
Har du fått endret lønna di i det siste?
Har du fått ny lønn etter lokale forhandlinger? Eller har du kanskje også skiftet
arbeidsgiver, eller fått ny epostadresse?
Alt dette vil vi gjerne at BF-medlemmer gjør på nettet.
Gå inn på BFs nettsider www.bibforb.no og velg ”Oppdater
medlemsinformasjon” under ”Medlemskap” i menyen. Da får
du opp et skjema å fylle ut. Velger du yrkesstatus ”Yrkesaktiv” og deretter hvilken sektor du er i, får du anledning til
å fylle inn årslønn, eller lønnstrinn.
Er du tillitsvalgt, er det fint om du ber BF-medlemmene på
din arbeidsplass om å gjøre det samme. Opplysningene vi
har om deg, brukes på en rekke områder: Til lønnsstatistikk
som tillitsvalgte kan bruke når de forbereder forhandlinger. Til
adresselister for utsending av Bibliotekaren og Nyhetsbrev.
Takk for hjelpen!

Selvbetjent
utlån

Inn

FjernSkranke
lån

Reserverin
Utlånsbetingelser

Sentraldrift

22 08 34 00 - www.bibits.no
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EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Enstemmig landsmøte
vedtok å ta BF inn i Unio
Det ble det første ekstraordinære landsmøtet i BFs historie.
Og det korteste. For medlemmene står samlet bak overgangen til Unio.
Tekst: Erling Bergan
Foto: Embret Rognerød

en slik skilsmissediskusjon i BF kunne gi
vanskeligere forhold for BFs forhandlere
innad i YS-systemet i årets hovedoppgjør,
et poeng som var vanskelig å avvise.

I over ett år har sekretariatet utredet
og forbundsstyret drøftet spørsmålet om
overgang til Unio. I september i år offentliggjorde forbundsstyret sitt enstemmige
forslag om å gå fra YS til Unio, og innkalte
til ekstraordinært landsmøte for å avgjøre
saken. Det ble medlemsmøter i alle fylkeslag i september og oktober. Tilslutningen til
forslaget var overveldende over hele landet.
Bred forankring
Forbundsstyret ønsket å sikre bred forankring og legitimitet til et ja-vedtak om å
skifte hovedorganisasjon. Det kunne bety å
legge endelig avgjørelse enten til landsstyre
(16 fylkesledere + 7 forbundsstyremedlemmer) eller landsmøte (65 delegater).
Det siste kostet en god del mer, både i
tid og penger. I løpet av våren 2016 tvilte
forbundsstyret seg fram til at det skulle
avgjøres på ekstraordinært landsmøte.
Dilemmaet lå i at forbundsstyret ikke
visste om forslaget hadde stor eller liten
oppslutning blant medlemmene. For de
ønsket å vente så lenge som mulig med å
offentliggjøre Unio-forslaget. Årsaken var
at de ville gjennomføre årets tariffoppgjør,
sentralt og lokalt, så langt som mulig i
samforstand med YS.
Overkill
Da runden med ekstraordinære medlemsmøter i fylkeslagene gikk, ble det klart
at stemningen var overveldende for Unioovergang. Landsmøtebehandling kunne
framstå som "overkill". Men avgjørelsen
om behandlingsmåte var for lengst tatt, og
måtte gjennomføres.
I etterpåklokskapens klare lys ser man
andre, billigere og like demokratiske måter
dette kunne vært håndtert på. Åpne diskusjoner gjennom hele 2016 kunne i god tid
avklart at landstyrebehandling ville være
tilstrekkelig. Men det ble altså hevdet at
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Selve landsmøtet
Dette skulle jo egentlig være en artikkel
om det ekstraordinære landsmøtet 14.
november 2014. Om hva som skjedde i
det historiske øyeblikket da BF vedtok å
søke overgang til Unio. Men sannheten er
at det skjedde nærmest ingen ting. Det ble
et antiklimaks.
Saken var helt ferdigsnakka før møte
begynte. Mange lurer på praktiske forhold
rundt forsikring og samarbeidspartnere
lokalt. Men det rokker ikke ved avgjørelsen.
Enigheten om Unio-overgang var unison
i god tid før landsmøtet samlet seg på
Holmen fjordhotell i Asker kl 12.30 denne
mandagen i november.
65 delegater hadde tatt fly, tog, buss
og bil fra alle kriker og kroker i landet for å
sørge for at vedtaket fikk den nødvendige
legitimitet. Møteleder Randi Rønningen
startet med å sørge for at alle formaliteter
var på plass, inkludert tellekorps. Forbundsleder Margunn Haugland holdt en
innledning om hovedpunktene i forslaget.
Etter dette var det én eneste delegat som
tok ordet.
Profesjon eller institusjon
Claus Christian Hansen, fylkesleder
i Møre og Romsdal BF, støttet også et

skifte til Unio, men luftet spørsmålet
om vi med dette sementerer hva slags
forbund BF skal være framover – om det
skal identifisere seg med profesjonen eller
institusjonen. Selv om dette er en viktig og
spennende problemstilling, var det ingen
som lot seg friste utpå der og da.
Demokratisk overskudd
Det var bare for Randi Rønningen å
be alle som støtte Unio-overgangen å
forholde seg rolig, de som var mot kunne
vise stemmetegn. 66 delegater satt stille.
Og dermed var vedtaket fattet. Det ble
klappet for vedtaket, men også humret
og sukket litt. For det demokratiske overskuddet var påfallende stort. Etter en drøy
halvtimes ekstraordinært landsmøte var
enigheten om Unio-overgang like solid.
Men valg av behandlingsmåte var det delte
meninger om.
Når dette skrives, er BFs søknad til Unio
sendt. Men representantskapet i Unio
behandler søknaden 7. desember. Jeg
antar at du nå allerede har lest på våre
nettsider om at Bibliotekarforbundet er
opptatt i Unio.
Oppfølging
Forbundsstyret og sekretariatet får oppgaven med å følge opp konsekvensene
av vedtaket. I hele 2017 er BF fremdeles
formelt medlem av YS, men ute av alle
YS-organ. Unio vil gi BF observatør-status
i sine organ i 2017, som altså blir et spesielt år for BF.
Så skal BF-ere finne eventuelt nye samarbeidspartnere lokalt. Og sekretariatet
skal forhandle fram gode forsikringsordninger for medlemmene, samtidig som
medlemmene skal informeres godt hele
veien.
At både fylkeslagene og landsmøtet ga
solid ryggdekning for å ta skrittet over i
Unio, vil gjøre det lettere å få til en vellykket overgang.

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
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LANDSSTYREMØTE

Landsstyret fikk spørre om forsikring
Umiddelbart etter BFs ekstraordinære landsmøte, ble det avholdt landsstyremøte med to
saker på agendaen: Forbundsleders beretning og oppfølging av landsmøtevedtaket om
skifte fra YS til Unio.
Tekst: Erling Bergan
Foto: Embret Rognerød

I beretningen var også skifte av hovedorganisasjon naturlig nok omtalt først. Satsing
på kursvirksomheten ble også fremhevet:
"BF har det siste året fortsatt fokuset på
kurs for forbundets medlemmer. Økningen
i kurstilbudet er en bevisst satsing for
å øke kompetansen blant tillitsvalgte og
medlemmer i BF." Og dagen før årets tillitsvalgtkonferanse, ble de minnet om at
tilsvarende konferanse i fjor var den første,
og at den hadde gitt gode tilbakemeldinger
fra deltakerne.
Av politiske saker BF har befattet seg
med det siste året, omtalte beretninga blant
annet BFs innspill til stortingsmelding om
integrering, BFs utspill om den foreslåtte
utlånsordningen for ebøker, og lokal bibliotekpolitikk.
Innen området lønns- og arbeidshold,
var håndtering av arbeidstidkonflikten
ved Deichmanske bibliotek en hovedsak.
I nærmere fire år var det uenighet mellom
Oslo kommune og BF om arbeidstiden til
de ansatte på Deichmanske bibliotek. "Stridens kjerne har vært tolkningen av hva den
ordinære arbeidstiden til de ansatte skal
være og hvor mange dager i en uke de skal
jobbe. BF har de siste årene arbeidet med
å få på plass en ny arbeidstidsavtale, og

var i fjor på vei til å stevne Oslo kommune
for Arbeidsretten. I august 2016 endret
arbeidsgiver holdning til saken, og nå ser
det endelig ut til at de ansatte på Deichman
går mot en ny arbeidstidsavtale. De lokale
partene jobber for tiden med å lage en ny
arbeidsplan som tar utgangspunkt i at de
ansatte skal jobbe 5-dagers uke", heter det
i beretninga.
Beretninga hadde til slutt en beskrivelse
av resultatene av hovedoppgjørene i KS,
Staten, Oslo kommune, Spekter og Virke.
Noen debatt om beretninga ble det ikke.
Forsikring i fokus
Den andre saken på landsstyremøtet het
"Oppfølging av landsmøtevedtaket", altså
overgangen fra YS til Unio.
Her startet forbundsleder Margunn
Haugland med å fortelle hva slags henvendelser sekretariatet får fra medlemmene om dette. Og da er det forsikring
som er temaet flere melder spørsmål inn
på. Forbundsleder Margunn Haugland og
kontorleder Petter Bruce har hatt møte med
BAFO forsikringsmegling, som er aktuelle
som partner for nye avtaler og ordninger
for medlemmene. Det blir trolig andre forsikringsselskap og andre rabatter enn i dag.
- Men nå kan vi skreddersy tilbudene
til våre medlemsgrupper, blant annet med
mulighet for tilbud til studentmedlemmer. Vi
har en plan for dette. Vi må ha en anbuds-

runde først. Så skal vi informere medlemmene om ny ordning sommeren 2017, sa
Petter Bruce, som også fortalte at BF må
opprette et eget forsikringsutvalg, og at
medlemmene må forholde seg til BFs eget
forsikringskontor fra 2018.
- Det blir tydeligere at dette er et medlemstilbud for BFs medlemmer.
Margunn Haugland minnet om at medlemmene foreløpig ikke behøver å gjøre noe
som helst, i og med at dagens ordninger
løper videre neste år.
- Det vil være tidsnok å komme ut med
informasjon sommeren 2017, sa Haugland.
Lokalt samarbeid
Forbundslederen lurte på om det var
noen i landsstyret som hadde noe å si
om lokalt samarbeid, ved overgang fra YS
til Unio.
- Vi kan helt greit finne andre samarbeidspartnere i Unio. Det vil ikke være noe problem, sa Helene Nyen, leder i Akershus BF.
- Vi har vært gjennom det samme skiftet
i Danmark. Dette er en anledning til å finne
nye samarbeidspartnere. Det kan også
være en anledning til å samarbeide om
kurs, sa Claus Chr. Hansen, leder i Møre
og Romsdal.
Så avsluttet forbundslederen med å fortelle at hun nettopp hadde ringt til Unio for
å melde om BF-landsmøtets enstemmige
vedtak om å søke opptak i Unio. De meldte
tilbake at Unio-styret hadde klappet i samstemt enighet da de fikk nyheten.
Og siden det ekstraordinære landsmøtet
ikke brukte mer enn tre kvarter på å fatte
Unio-beslutningen, ble det påfølgende landstyremøtet framskyndet. Med det resultat
at landsstyremøtet ble avsluttet tidligere
enn det etter tidsplanen skulle ha begynt.
Landsmøte og landsstyremøte, inkludert
to innlagte pauser, på to og en halv time.
Det kan man, blant annet, kalle effektivt.
Forbundsleder Margunn Haugland forsikret
landsstyret om at det er tidsnok å gi medlemmene ny forsikringsinfo sommeren 2017. (Foto:
Embret Rognerød)
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WagnerGUIDE
• WagnerGUIDE er en webbasert veivisnings- og informasjonstjeneste.
• Et interaktivt kart over biblioteket, gjør det enklere for publikum å finne frem.
• WagnerGUIDE er plattformuavhengig og fungerer på alle kjente mobiltelefoner,
lesebrett, PC-er og infokiosker.
• Utviklet etter prinsipper for universell utforming, og kan enkelt redigeres
av personalet.
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OMSTILLING PÅ ALLE KANTER

Vellykket tillitsvalgtkonferanse
For andre gang inviterte BF sine tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll. Også denne gang
med et felles tema - omstillinger - som er relevant for mange.
Tekst & foto:
Erling Bergan

Årets tillitsvalgtkonferanse samlet nærmere 70 deltakere på Holmen fjorhotell i
Asker 15.-16. november, de to dagene rett
etter BFs ekstraordinære landsmøte og
landsstyremøte.
Konferansen begynte med psykologen
Cato Bjørkli, som dro forsamlingen gjennom hva som kjennetegner en god omstillingsprosess.
- Dette er paradegrenen til tillitsvalgte,
det er da dere skal på banen, sa Bjørkli,
som la vekt på at omstillingsprosesser må
evalueres på mer enn det kostnadsmessige:
- Det er også en psykologisk kostnad.
Bjørkli påpekte at omstilling ikke bare
endrer individer, men også grupper.
- En god omstillingsprosess har en plan
for hvordan man skal jobbe og snakke
sammen, sa Bjørkli.
Fusjoner i UH-sektoren
Forsker Svein Kyvik dro oss gjennom
fusjonene i UH-sektoren. Det har vært flere
perioder med sammenslåinger av høgskoler
og universitet i Norge, og vi har nettopp
hatt en stor runde.
Hva er det som gjør fusjoner vellykkede?
Kyvik trakk fram fire generelle erfaringer
med fusjonsprosesser: Det er lettere å slå
sammen 2 institusjoner enn 3. Det er let-

tere å slå sammen en stor med en liten, enn
to likeverdige. Det er lettere å slå sammen
institusjoner med ulik status. Og det er lettere å slå sammen institusjoner med ulike
eller komplementære utdanninger, enn like
utdanninger.
Men selv om Kyvik hevdet at fusjonene
ser ut til å ha vært relativt vellykkede, påpekte han at det ikke fantes noen forskning
på om målene med fusjonene er nådd, heller ikke etter den store høgskolereformen
i 1994.
Første dag av tillitsvalgtkonferansen ble
avsluttet med paneldebatt om bibliotekarutdanning og kompetanse. Den er omtalt
i egen artikkel. Debatten ble dessuten
streamet live, og ligger ute på BFs nettsider
for de som vil se den i ettertid.
Dystert fra Danmark
Forhandlingssjef Bruno Pedersen fra
det danske Bibliotekarforbundet foredro
om hvordan fremtiden ser ut for danske
bibliotekarer. Etter deres kommune- og
amt-reform i 2007 er antall hovedbibliotek
og filialer redusert fra 641 til 416, delvis
på grunn av reformen og delvis på grunn
av nedskjæringer og fusjoner etter finanskrisen i 2008.
Bruno Pedersen viste at antall bibliotekarer i danske folkebibliotek var sunket fra
2112 i 2010 til 1783 i 2015.
Hvordan ser fremtiden ut for danske
bibliotekarer? Pedersen sa at den fortsatt

ville preges av:
• Konstante nedskjæringer og mindre
personale
• Organisasjonsforandringer
• Nye og flere arbeidsoppgaver, både
bibliotekariske og ikke-bibliotekariske ,
som Borgerservice.
• Økt digitalisering
• Andre personalegrupper som kommer
inn
• Mer krevende bruker
• Økt krav til kompetanseutvikling
• Frivillige
Antallet bibliotekstudenter er også drastisk redusert i Danmark, i år er det tatt opp
kun 157 på utdanningene.
Et lyspunkt er imidlertid at i private sektor
er det noe vekst i antall bibliotekarer i små
og mellomstore virksomheter.
- Vi har ikke lenger monopol på et bibliotekarisk arbeidsmarked. Det er flere
fagligheter i spill. Behovet for kompetenser
blir bredere og bredere, vi får svært forskjellige kompetanser inn i bibliotekene,
sa Bruno Pedersen, som ikke la skjul på at
endringene påvirker BF som organisasjon
også. Medlemstallet har gått ned.
- Vårt overordnede fokus er "Kompetenser og arbeidsliv", men oppgavene våre er
stadig i utvikling. Vi bruker mange penger
på karriererådgivning av medlemmene. Det
dreier seg om alt fra lønn og arbeidsvilkår,
til nettverksdannelse, arrangement som
understøtter kompetanseutvikling, og
mentor-ordninger for både arbeidssøkende
og ledere.
Panama Papers
Trond J. Strøm er utdannet bibliotekar
med mastergrad, og har i mange år arbeidet som researcher i Aftenposten. Det var
stas å få en av våre egne til å fortelle om
hvordan han var delaktig i avsløringen av
Panama Papers.

Bruno Pedersen (tv) tegnet et dystert bilde av bibliotekarers situasjon i Danmark nå. Her sammen med
Embret Rognerød, som gjorde en stor innsats for at tillitsvalgtkonferansen ble vellykket.
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Hersketeknikker
Berit Ås har en imponerende merittliste
som politiker og sosialpsykolog. 88-åringen
populariserte Ingjald Nissens hersketeknikker i 1979, og ga tillitsvalgtkonferansen glimt
av dette. En populær avslutning på et vellykket og innholdsrikt arrangement.

En riktig god jul
ønskes dere fra oss, stolt leverandør av tjenester og løsninger
til bibliotekene i Norge.
Bibliotekaren 10/2016
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BIBLIOTEKARUTDANNING OG KOMPETANSE

• BF hadde tillitsvalgtkonferanse i Asker 15.-16.
november, med omstilling som overordnet tema.
• Paneldebatten hadde tittelen "Ikke tilpasset framtidas
behov", en diskusjon om bibliotekarutdanningens
relevans og hvilke kvalifikasjoner bibliotekansatte
trenger i fremtiden.
• Tor Arne Dahl, Randi Rønningen og Leikny Haga
Indergaard hadde mye å melde, fra hvert sitt ståsted.
Illustrasjon fra profileringskampanje for bibliotekarers
kompetanse, som dansk BF har hatt tidligere.

Ikke så verst tilpasset likevel?
Hvor relevant er bibliotekarutdanninga når biblioteksjefer skal rekruttere nytt personale?
De standhaftige fordommene fikk kjørt seg litt da BF brakte partene sammen til debatt.
Tekst & foto:
Erling Bergan

Under BFs tillitsvalgtkonferanse i november ble det arrangert en paneldebatt
med tittelen "Ikke tilpasset framtidas
behov", en diskusjon om bibliotekarutdanningens relevans og hvilke kvalifikasjoner
bibliotekansatte trenger i fremtiden.
Tittelen er hentet fra innspillet de seks
"storbybibliotekene" sendte til daværende
kulturminister Torhild Widvey i 2014. Der
heter det også: "Storbybibliotekene rekrutterer i dag annen kompetanse enn den
tradisjonelle bibliotekaren. Årsaken er at
vi har behov for bredere kompetanse og
spesialister på blant annet digital kommunikasjon og litteraturformidling. Dette
er utfordrende for mindre bibliotek. Det
er vår klare anbefaling at bibliotekutdanningen må oppdateres."
Panelet under BFs debatt, bestod av Tor
Arne Dahl, instituttleder ved bibliotekutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus, Leikny H. Indergaard, biblioteksjef
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ved Bergen Offentlige Bibliotek, og Randi
Rønningen, assisterende bibliotekdirektør
ved Universitetet i Oslo. Med BFs Embret
Rognerød, som ordstyrer.
Frisk debatt i fjor
Men selv om debatt-tittelen var hentet
fra 2014-uttalelsen, skjedde det mer i
fjor høst. Da blåste det i noen uker friskt i
mediene rundt dette spørsmålet. Plutselig
var diskusjoner om bibliotekarers attraktivitet et tema som fikk flere sider i avisene.
Bakteppet var følgende: Deichman startet
prestisjefilial på Tøyen og søkte etter
personale. Et ankepunkt var at de tilsynelatende ikke ønsket seg bibliotekarer
i annonsen. Vi i BF var kritiske. Joda, bibliotekarer er velkomne, svarte Deichman i
avisen. Men ingen bibliotekarer ble ansatt.
Og diskusjoner om hva utdanningen kan
tilby av kvalifikasjoner fortsatte.
- Kompetansedebatten er selvsagt ikke
ny, men den er stadig viktig. Vår egen
organisasjon endret medlemskriteriene for
to år siden. Bemanningen innen flere deler
av sektoren vår blir stadig mer sammen-

satt, sa forbundsleder Margunn Haugland
da hun ønsket velkommen til debatten.
Tre sentrale kompetanser
Embret Rognerød startet debatten med
å hevde at Storbybibliotekenes uttalelse
kan framstå som et tydelig signal. Han
håpet at debatten kunne få tydeligere
fram hvilke ulike virkelighetsoppfatninger
som finnes om dette. At Leikny Haga
Indergaard, som en av underskriverne
av 2014-uttalelsen, satt i panelet, gjorde
debatten ekstra interessant. Særlig da hun
røpet at det faktisk var hun som hadde
skrevet det kontroversielle sitatet.
Paneldeltakerne ble først bedt om å
peke på tre ferdigheter eller kompetanser
de mener bibliotekarer bør besitte i 2016,
og si noe om hvordan de opplever situasjonen for profesjonen i dag.
Tor Arne Dahl åpnet med å liste opp de
tre kompetansene han så som sentrale for
bibliotekarer å kunne.
- For det første: Kunnskap om web og
internett – teknologisk, historisk, kulturelt
og sosialt. Med særlig vekt på metadata

BIBLIOTEKARUTDANNING OG KOMPETANSE

Panelet bestod av (fra venstre) Tor Arne Dahl, instituttleder ved bibliotekutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus, Randi Rønningen, assisterende
bibliotekdirektør ved Universitetet i Oslo, og Leikny H. Indergaard, biblioteksjef ved Bergen Offentlige Bibliotek. BFs Embret Rognerød var ordstyrer.

og informasjonsgjenfinning. For det andre:
Ha kunnskap og forståelse for den rollen
som biblioteket har spilt historisk, som den
spiller i dag og i framtida. Den rollen som
biblioteket har hatt i demokratiet og offentligheten. Og for det tredje: Bibliotekarene
bør ha evnen til å utvikle brukerorienterte
tjenester og tilbud.
Rekrutterer bredt
Randi Rønningen stilte seg spørsmålet:
Hvorfor skal Universitetsbiblioteket i Oslo
ansette bibliotekarer?
– Grunnen til at vi fortsatt skal ha bibliotekarer, er først og fremst fordi de har en
spesialkompetanse innen kunnskapsorganisering. Mye av kompetansen vi trenger
i universitetsbiblioteket, får vi ved at vi
rekrutterer relativt bredt. Under halvparten
av våre ca 185 årsverk er bibliotekarstillinger, så vi har et bredt spekter av ansatte
hos oss. Og når det gjelder bibliotekarer,
så er det kunnskapsorganisering. Og da
tenker jeg ikke først og fremst på tradisjonell kat & klass, som vi har lært alle
sammen, selv vi som gikk ut for 40 år

siden. Jeg tenker mer på bruk av metadata,
sa Rønningen. Hun så i økende grad at få
av bibliotekarene ved UBO vil komme til
å katalogisere og klassifisere.
- Vi kommer til å kjøpe data fra leverandører, så det blir bare noen få som
kommer til å gjøre dette til daglig. Men
det er dette med å bruke metadata, sette
det inn i en sammenheng, ha en forståelse
av det bibliografiske universet, og hvordan
tilrettelegge for gjenbruk av data. Så ser
jeg også at kompetansen bibliotekarene
har på dette området også kan brukes på
andre områder. Det å organisere kunnskap er viktig når man skal organisere
bibliotekets nettsider. Men også i det
som er veldig "hot" i vår sektor for tiden
– forskningsdata – ser vi at bibliotekarkompetansen blir brukt av institusjonene
for å jobbe med metadata. For oss på
UB er bibliotekarenes kunnskap på dette
området det viktigste, sa Rønningen.
Må delta i undervisning
Den andre viktige kompetansen hun
trakk fram, var pedagogisk kompetanse.

- Alle bibliotekarer, og andre som jobber
her på UB Oslo, må delta i vår undervisning. Det er en voksende aktivitet. Du
kan ikke bli ansatt hos oss uten å ville
undervise. Ikke bare i hvordan man søker
i bibliotekkatalogen og andre databaser.
Du må kunne et mye bredere spekter av
informasjonskompetanse: kildekritikk, akademisk skriving, referering. Du må kjenne
til forskningsprosessen når du underviser,
sa Rønningen, som nevnte IT som den
tredje viktige kompetansen bibliotekarer
bør besitte.
- Og da tenker jeg kanskje først og
fremst på kombinasjonen av IT og bibliotekkunnskap, jamfør det jeg sa tidligere
om å kunne metadata, det å ha systemforståelse. Universitetsbiblioteket i Oslo
bruker mellom 70 og 80 millioner kroner
årlig på digitale ressurser. Man kan ikke
gå på hylla og sjekke hva vi har, så vi
må vite hvordan vi knytter katalogdata til
visualisering av disse ressursene. Så IT
og bibliotekkunnskap er en veldig viktig
kombinasjon.
- Det siste - og fjerde - er selvfølgelig 
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 personlige egenskaper. Men det får vi
komme tilbake til, sa Rønningen.

Digital kommunikasjon
Leikny Haga Indergaard tok utgangspunkt i en kronikk som Arne Kildal skrev
i Morgenbladet i 1947, der han karakteriserer idealbibliotekaren på en ganske
krevende og vital måte. - Dette med aktiv
formidling, som den nye bibliotekloven
sier, er altså ikke noe nytt. Heller ikke at vi
må ha kontakt med samfunnet rundt oss,
sørge for at biblioteket er relevant og har
den posisjonen det har hatt tidligere, sa
Indergaard.
På Embrets utfordring om tre viktige
bibliotekariske kompetanser, trakk hun
først fram digital kommunikasjon.
- Vi driver ikke markedsføring og vi gjør
ikke som Arne Kildal anbefalte å gå inn i
alle foreninger for å agitere og stimulere.
Men vi gjør så godt vi kan, blant annet med
digital kommunikasjon. Hvordan kommuniserer vi med beboerne i kommunen på
en måte som gjør at de skjønner hva biblioteket driver med? Altså, vi må komme
med rett budskap i rett kanal. Nettverk og
sosial kompetanse er kjempeviktig.
Litteraturkunnskap og pedagogikk
Den andre kompetansen Indergaard
nevnte, var litteraturkunnskapen.
- Den er utrolig viktig for et folkebibliotek. Vi må ha oppdatert litteraturkunnskap
og vi må være like gode som brukerne
våre. Det er en utfordring at vi lever i et
kunnskapssamfunn der veldig mange vet
veldig mye. Jeg kan godt anbefale mine
brukere en god bok, men jeg bør helst
kunne beskrive hvorfor boka er god. Tilleggsutdanning innen litteratur er veldig
viktig for folkebibliotekene.
- Og det tredje jeg vil nevne er pedagogikk. Ikke bare fordi vi har barn som
prioritert målgruppe. Men nå driver vi
med alle slags verksteder, skaping og alle
slags ferdigheter du kan lære i biblioteket.
Nesten alt vi holder på med, krever at bibliotekaren har en viss pedagogisk innsikt.
Formidling i utdanningen?
Tor Arne Dahl ble utfordret på om
Storbybibliotek-uttalelsen hadde et poeng:
At formidling og digital kommunikasjon er
kompetanser som ikke i tilstrekkelig grad
har vært inkludert i utdanningen?
- Jeg har faktisk problemer med å se det.
Litteraturformidling har høy aktivitet hos
oss, og studentene øver seg i formidling

20

Bibliotekaren 10/2016

i forskjellige arbeidskrav i utdanningen,
både skriftlig og muntlig. Vi har ikke
pedagogikk spesifikt, men vi har emner
som Bibliotek og læring, for eksempel.
Jeg synes det høres dramatisk ut å si at
utdanningen ikke er tilpasset fremtidens
behov. Det har jeg problemer med å innse.
Embret Rognerød ba Indergaard utdype.
- Jeg synes rett og slett bibliotekarer
ikke er gode nok på formidling. Når det
gjelder bibliotekarkompetansen, så har vi
veldig mange bibliotekarer ved Bergen
offentlige bibliotek. Men vi tilsetter også
mange bibliotekarer med master i litteraturvitenskap, eller førskolelærere med
master i barnelitteratur. Det er ikke en
kritikk av grunnutdanningen, for der skal
det læres veldig mye. I små bibliotek må
bibliotekaren være allsidig, og det er viktig
for utdanningen. Men store bibliotek krever også spesialkompetanse, utover den
treårige utdanningen, sa biblioteksjefen
i Bergen.
Exit-undersøkelsen
Dette kan gi et inntrykk av at bibliotekarer i Norge har det tyngre på arbeidsmarkedet. Men Tor Arne Dahl viste til
kandidatundersøkelsen, populært kalt
exit-undersøkelsen, som ble gjennomført ved Høgskolen i Oslo og Akershus i
2014-2015:
- Av de tre siste årskullene som var gått
ut med bachelorutdanning i bibliotekfag,
var det 83 % som jobber i bibliotek. Det
er ingenting som tilsier at våre kandidater
ikke får jobb. Våre kandidater skiller seg
fra andre kandidater fra HiOA, ved at det
er færre som jobber i Oslo/Akershus og
at de bruker lengre tid på å få jobb. Men
90 % sier at de har relevant jobb i forhold
til utdanningen. 15 % hadde lederansvar.
Pr i dag ser det altså ikke ut til at våre
kandidater har problemer på arbeidsmarkedet, sa han.
- Ser dere rekrutteringa til Biblo Tøyen,
der alle de fem nye stillingene ble besatt
uten en eneste bibliotekar. Ser dere
dette som et faresignal, spurte Embret
Rognerød.
Desillusjonerte humanister
- Det er stor takhøyde på ABI og ulike
meninger. Jeg ble ikke så alarmert. Jeg
synes det er dumt om storbybibliotekene
ikke vil ta bibliotekarer fra grunnutdanningen. Minst en tredjedel av våre førsteårsstudenter har annen utdanning fra før.
Vi har mange desillusjonerte humanister.

I fjor var det to førsteklassinger som
hadde PhD-grad fra før. Så trenger de
kunnskapsorganisasjonskompetansen
for å kunne jobbe i fagbibliotek. De som
kommer rett fra videregående kan nok
trenge å bygge noe på grunnutdanningen
vår. Jeg tror ikke den er fullverdig over alt.
Den duger godt for å lede et lite bibliotek.
Storbybibliotekene kan nok trenge de som
har grunnutdanning pluss noe mer. Jeg er
ikke uenig i det.
Grunnfjellet hos oss
Leikny Indergaard repliserte:
- Nå er det ikke sånn at storbybibliotekene ikke vil ha bibliotekarer, vi har veldig
mange av dem. Det er grunnfjellet hos oss,
for all del. Og på filialene hos oss søker vi
alltid etter bibliotekarer, for de kan brukes
til det meste på et bibliotek. Det kan ikke
andre med spesialkunnskap. Når det gjelder at Biblo Tøyen søkte etter kokker: de
skulle faktisk lage mat, og det er de bedre
til enn oss. Jeg synes det er helt greit at
de prøver seg. Det er et eksperiment, de
er den eneste filialen i Norge som er sånn.
Det er noen i USA, men der er det heller
ikke bibliotekarer som lager maten.
Leikny Indergaard poengterte at Oslo
skiller seg fra de andre "storbyene" når det
gjelder bibliotekarenes arbeidsmarked.
- At bibliotekarer ikke får jobb i storbybibliotek gjelder bare Oslo, fordi det
er så mange der. Etter studiet ønsker du
å bli i Oslo. Vi har problemer med å få
dem tilbake til Bergen. Jeg har få søkere
til bibliotekarstillinger i Bergen. Vi tar inn
alle bibliotekarer til intervju, hvis de har
en CV som står sånn noenlunde til stillingen, sa hun.
UBO har færre bibliotekarstillinger
Randi Rønningen kom innpå:
- En replikk om de desillusjonerte humanistene. For de søker jo hos oss! Og
det er en utfordring for oss å finne ut om
de egentlig vil jobbe på biblioteket eller
på universitetet. Til spørsmålet om det
er vanskelig å få jobb i Oslo: UBO har
redusert staben kraftig de siste årene på
grunn av økonomien. Den desidert største
reduksjonen har vi i bibliotekarstillinger.
Det er ikke fordi vi ikke trenger kompetansen. Mye av det bibliotekarene tradisjonelt
har gjort, er blitt automatisert. Vi trenger
ikke så mange for å utføre de samme
oppgavene. Samtidig har virksomheten
vår endret seg til å bli mer aktiv ut mot forskerne, så vi trenger annen kompetanse,
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sa Rønningen. Hun nevnte så dette med
sammensatt kompetanse:
- De med doktorgrad og bibliotekarutdanning er kjempebra for oss. Vi har en
del med den ettårige utdanningen fra ABI
og en master i annet fag, eller noe på IT
eller kommunikasjon eller design. Dette er
kjempebra kombinasjoner. Jeg ser for meg
at det blir mer av dette. Folk tar jo mer
utdanning, og vi får nok mer av slike kombinasjoner av utdanninger. Og så ser jeg
også at det blir mer flytende overganger
mellom de forskjellige yrkesgruppene som
vi tilsetter. Så verden er i endring, sa hun.
Sosialisert inn
Tor Arne Dahl minnet om at bibliotekarutdanningen er unik på de tre kompetanseområdene han nevnte innledningsvis.
- Det å forstå bibliotekets rolle historisk,
du blir sosialisert inn i tankegangen. Hvis
du bare har kokker, blir det ikke mye igjen
av fagligheten.
Leikny Indergaard sluttet seg til dette. –
Det er noe med verdigrunnlaget vårt. Det
som sitter i ryggmargen. Det er positivt
å få inn andre kompetanser, for da blir

bibliotekarene mer oppmerksomme på
verdigrunnlaget vårt.
Lederutdanning?
I den videre samtalen var det flere
momenter som kunne nevnes. Redaktørrollen i folkebibliotek. Betydningen
av personlige egenskaper. Skoler som
ansetter lærere i stedet for bibliotekarer i
skolebibliotek. Behovet for mentorordning
for nye, uerfarne biblioteksjefer. Bibliotekarers mangelfulle evner til å selge seg på
jobbintervju.
Hele debatten finnes altså som lagret
streaming på BFs nettsider. Anbefales!
Her vil vi bare trekke fram et siste spørsmål fra debatten: Er det ledervegring blant
bibliotekarer, og er bibliotekarutdanningen
egentlig en lederutdanning? Eller som
Embret Rognerød spurte panelet: Hvorfor
er ledelse et valgfag i grunnutdanningen
ved ABI?
- Vi har et snev av ledelse i den obligatoriske undervisningen, og sa har vi et
valgfag som heter endringsledelse. Men
husk på at dette er en treårs bachelorutdanning. Hvilke andre profesjonsutdan-

ninger er det som har en ferdig pakke
med ledelse og fag på tre år. de fleste vil
utdanne seg videre og spesialisere seg i
ledelse, sa Tor Arne Dahl.
Han minnet om at exit-undersøkelsenfra
2014, som viste at 15,4 % av de uteksaminerte hadde lederansvar, og at 40 %
av disse hadde personalansvar.
- Dette er tallenes tale. Så det er ikke
helt ledervegring blant nyutdannede bibliotekarer heller, sa han.
Fantastisk gode allroundere
Tor Arne Dahl hadde også en solid attest til yrkesgruppa:
- Jeg har undervist ved bibliotekarutdanningen i 10 år. De første gangene jeg
sensurerte oppgaver, ble jeg slått av hvor
gode de beste hos oss er. Vi har en stor
andel fantastisk gode allroundere som
kan mye. Bibliotekarer er undervurderte.
Jeg har problemer med å ta inn over meg
at de ikke skal være tilpasset framtidas
behov, sa instituttlederen for bibliotekarutdanninga ved Høgskolen i Oslo og
Akershus.

Debatten "Ikke tilpasset framtidas behov" - diskusjon om bibliotekarutdanningens relevans og hvilke kvalifikasjoner bibliotekansatte trenger i fremtiden, ble streamet i sin helhet og ligger fremdeles på BFs nettsider. Anbefales!
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Gull til
I november ble kampanjefilmen #jegerstatsansatt premiert med gullpris i en
av kategoriene under European Content
Marketing Awards (ECMA) prisutdeling i
London.
– Vi er utrolig glade og stolte over at vår
kampanje blir anerkjent også ut over landets
grenser, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen.
– Vi startet kampanjen #jegerstatsansatt
for å fortelle om hva vi statsansatte virkelig
gjør for samfunnet vårt. Det har alltid vært
mange myter og ufortjent dårlig rykte om
hva ansatte i statlig sektor gjør – særlig
nett-trollene er aktive til å snakke offentlig
sektor ned. Det har vi gjort noe med ved
hjelp av denne kampanjen – vi er stolte av
å jobbe i Staten, og jobben vi gjør påvirker
alle i samfunnet – og vi gjør en god jobb!
forteller Arnesen.

– Det er spesielt morsomt å motta en slik
pris da så mange vanlige medlemmer i YS
Stats sine forbund har deltatt. Helt vanlige
statsansatte har stilt opp til videoinnspilling,
fotografering og intervjuer. Sammen har vi
fått til et løft på både selvbilde og renommé
blant ansatte i offentlig sektor – uavhengig
av hvilket forbund eller hovedsammenslutning man tilhører. Tusen takk til alle som
har stilt opp for oss og takk til Geelmuyden
Kiese som har gjort våre ideer virkelige, sier
Pål N. Arnesen.
– Vi deler gjerne våre erfaringer videre
med regjeringen i forbindelse med deres
kampanje mot hatmeldinger på nettet.
Sammen kan vi utgjøre en forskjell og snu
dette til positive holdninger, samt komme
mange av nett-trollene til livs mener YS Stat
leder Pål N. Arnesen.

Kommunikasjonsbyrået Geelmuyden
Kiese har utarbeidet kampanjen sammen
med YS Stat, og det var byrået selv som
mottok prisen i London.

Vellykket litteraturfestival i Finnmark
3688 har fått med seg Finnmark internasjonale litteraturfestival som Finnmark fylkesbibliotek arrangerte fra 16.-19. november.
- Vi har telt antall publikum pr arrangement, sier festivalkoordinator
Sunniva Knutsen. - Publikum har vist god
oppslutning for litteraturfestivalen i sin
helhet, og det er noe variasjon i besøk
på hvert arrangement.
839 stykker har fått med seg de 17
arrangementene i programmet for barn
og unge. Barn og unge er alle fra 0 år
til og med ungdomsskoleelever. 255
elever fra Kirkenes videregående skole
fikk 3 forfattere på besøk.
Av forfattere var Einar Niemi den som
trakk flest publikum, med 97 personer
på Sør-Varanger bibliotek. Morten
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Strøksnes hadde 90 tilhørere. Andre
arrangement var "Mentalitet i et grenseland" og "Hvorfor smiler russerne så
sjelden" med Marina Stepnova og Marit
Bjerkeng.
- Vi opplevde en unik og god stemning
på hele festivalen. Programmet toppet
tidligere litteraturfestivaler med aktuelle
forfattere og variert innhold. Temaet
Mentalitet fenget og passer ekstra godt
i Kirkenes, sier Sunniva Knutsen.
Litteraturfestivalen var tilstede på
flere arenaer i Kirkenes. Litteraturfestivalens ekskursjon til Russland og Nikel
bibliotek hadde 10 deltakere, over 70

personer deltok på Nikel bibliotek der
Aina Basso var den medbrakte forfatteren fra Norge.
- Det var så utrolig mange som sto
på for at Finnmark internasjonale litteraturfestival skulle bli en god opplevelse i
Kirkenes, sier en takknemlig festivalkoordinator Sunniva Knutsen.
- Vi har samarbeidet tett og godt med
Sør-Varanger bibliotek, de har vært et
ypperlig verstbibliotek for festivalen.
Andre bibliotekarer fra Finnmark har
deltatt både på scenen og som frivillige
i tillegg er det to fra Troms, sier hun.

God Jul og
Godt Nytt år

SPILL

Jan-Egil

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er utdannet bibliotekar fra Høgskolen i
Oslo i 2008. Han har i mange år
jobbet ved Horten bibliotek. I Bibliotekaren reflekterer han over
hendelser og fenomener på eget bibliotek, med blikket rettet
også utover på de store spørsmålene.

Det spiller tydeligvis liten rolle
Etter det fantastiske ordspillet i tittelen har sikkert noen lesere forstått at jeg skal snakke
om spill og bibliotek. Igjen. Ja, igjen. Hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi jeg fortsatt mener det
er viktig!
For litt siden var jeg på spillkonferansen “#gamebrary, et løft for spill i
bibliotek”, en konferanse som samler
en del av inntrykkene prosjektet “Et
løft for spill i biblioteket” har samlet i
løpet av sin prosjektperiode. Først må
jeg berømme Per Vold ved Bergen Offentlige Bibliotek og Marte Storbråten
Ytterbøe ved Deichman, som har ledet
prosjektet og ordnet den konferansen.
Dette prosjektet har vært veldig kult å
følge med på av flere grunner. 1. Jeg
er en spiller selv, dataspill, brettspill,
rollespill, jeg spiller det meste. 2. Jeg
ser med litt sorg på mangelen av spill
og satsing på spill i bibliotekene. 3. Jeg
syns det er for lite samarbeid på tvers
av kommuner/fylker. Dette prosjektet
dekket opp under alle de punktene! De
har lagd en nettressurs man kan finne
på www.gamebrary.org, og her kan man
absolutt finne informasjon hvis man er
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usikker på hvordan man kan ha arrangementer om spill i biblioteket.
Egen stortingsmelding
Hvorfor pusher jeg så dette prosjektet
såpass som jeg gjør nå? Jo, fordi jeg
har fulgt dette prosjektet siden planleggingsfasen, pluss at jeg en stund har
vært aktiv i det norske Gamebrariansmiljøet. Jeg er ganske sikker på at
dette er det første prosjektet av en viss
størrelse om spill i bibliotek, og likevel
har man hørt lite om det. Jeg har møtt
mange bibliotekarer som innrømmer at
de verken har interesse eller kunnskap
om spill, uansett om det er digitale eller
analoge spill. Likevel er det snakk om
et medium som har en egen stortingsmelding, “Stortingsmelding om dataspill
(St.meld 14 2007-2008)”. At det finnes
mennesker som ikke har interesse for
spill er helt forståelig, det finnes ting

i bibliotekets samling som jeg ikke er
spesielt interessert i. Det betyr ikke at
jeg later som at det ikke finnes og håper
noen andre tar seg av det, det er tross
alt en del av jobben min. Så her snakker
vi om et prosjekt som hadde som mål
å gjøre det enklere for bibliotek flest, å
gjøre terskelen lavere for de bibliotekene
som manglet de som er opptatt av spill
etc. Altså et prosjekt som ønsket å løse
problemet for de som helst ønsker at
spill skjedde noen andre.
Alder og fordommer
Så hvorfor i alle dager fikk ikke dette
prosjektet mer PR og økonomisk støtte?
Her er det fristende si noe om alder og
fordommer hos de som deler ut midler,
men jeg skal ikke synke så lavt. At noen
fortsatt har fordommer om at de som
spiller dataspill er usosiale ungdommer,
som sitter i foreldrenes kjeller og spiser

SPILL

junkfood, er trist. Gjennomsnittsalderen
på spillere er, som jeg har nevnt tidligere,
i midten av 30-årene. Dataspill omsetter for mange hundre milliarder hvert
år, og har for lengst tatt igjen film- og
musikkbransjen i omsetning. Dataspill
er også langt i fra usosialt, enten man
spiller sammen over internett eller sitter sammen rundt en tv, så er dataspill
veldig sosialt.
Her har vi altså et medium som en
stortingsmelding slår fast er kultur, som
omsetter for mange milliarder hvert år,
som har en innkjøpsordning. Likevel er
det kun et fåtall bibliotek som jobber
med spill. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Bergen Offentlige bibliotek, Deichmanske bibliotek og Gjøvik bibliotek er
bibliotek som fortjener å bli nevnt som
foregangsbibliotek. Det gir meg lyst til å
rope ut et stort “HVORFOR?”. Greit nok,
innkjøpsordningen gjør ikke ting enklere
for bibliotekene. Hvorfor det ikke har
blitt utviklet en plattform som gjør det
enklere forstår jeg ikke, for måten det

blir gjort på nå fungerer rett og slett
ikke. Man får en tre ukers periode hvor
man kan laste ned ting, og that’s it? Hvis
man faktisk ønsker å ha en fungerende
innkjøpsording så burde NFI har lagt litt
mer midler ned i utformingen, slik den er
nå virker det dessverre som om noen har
hevet dette sammen i siste liten. Men det
betyr ikke at man ikke skal benytte seg
av den i de periodene den er tilgjengelig,
men det betyr at det dessverre bare vil
komme noen få til gode.
Gamebrarians Norge
Så, hvordan skal man avslutte slikt et
hjertesukk? Jo, det gjør jeg på en håpefull note. Jeg tror dette prosjektet kun er
det første, jeg tror at det vil hjelpe oss til
å få flere prosjekter med spill i bibliotek,
både digitale og analoge spill. BibliotekNorge er fullt av spillentusiaster, bare ta
en titt i Facebookgruppen “Gamebrarians Norge”. Ønsket om å gjøre mer er
absolutt tilstede. Etterhvert som spillene
har utviklet seg finnes det mange typer

spill der ute, spill som utfordrer spillerne
til å ta moralske valg, som hjelper mennesker med å bearbeide sorgen etter å
miste barn, til å gi andre en forståelse
av hvordan det er å leve med depresjon,
og mange andre. Som med bøker og film
er det både underholdning og læring i
dette mediumet, og ofte finner man det
i de samme spillene!
Er du usikker på hva jeg snakker om?
Sjekk ut spill som “That Dragon, Cancer”,
“Gone Home” og de moralske valgene i
“The Walking Dead”. Hvis ikke dette er
perfekte ting for arrangementer, samtaler og debatt så vet ikke jeg! Så ta en
sjanse, ha et arrangement om spill, søk
ut entusiaster i lokalmiljøet, hyr inn forskere på området for å ha arrangementer
om det, og ikke minst: Sjekk ut www.
gamebrary.org. Og lykke til!
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2017
historie · kultur · folkeliv

Fottur på Gran Canaria
2 . – 9. F E B · F R Å 1 2 95 0, –

Magiske Sør-Afrika
2 5 . F E B – 9. M A R S · F R Å 2 6 95 0, -

Liverpool
i fotefara til Beatles

24 . – 2 8 . M A I · F R Å 1 1 95 0, –

Cruise til Skottland,
Færøyane, Orknøyane
og Isle of Skye

Irland og Nord-Irland

M E D F RA N K AA R E B R OT
1 4 . – 2 0. AU G · 1 7 95 0, –

2 3 . –3 0. M A I · F R Å 1 4 9 9 0, -

Vietnam
2 . –1 5 . A P R I L · F R Å 2 8 75 0, –

Normandie

Opplev våren
i Roma og Toscana

M E D SY L F E ST LO M H E I M
27. M A I – 3 . J U N I · F R Å 1 5 95 0, –

1 1 . –1 8 . A P R I L · F R Å 1 4 975 , -

Historiecruise
i Adriaterhavet

Litteratur- og musikktur
til New York
M E D RAG N A R H OV L A N D
B O K B A D M E D S I R I H U ST V E DT
2 9. A P R I L – 5 . M A I · F R Å 2 2 95 0, –

Moskva og St. Petersburg
M E D H A N S -W I L H E L M ST E I N F E L D
4 . –1 1 . M A I & 1 . – 8 . S E P
F R Å 27 95 0, –

M E D F RA N K AA R E B R OT
1 6 . – 24 . J U N I · F R Å 1 7 95 0, -

Færøyane
M E D SY L F E ST LO M H E I M
1 0. –1 4 . J U L I · F R Å 1 4 9 9 0, –

USA Midtvesten:
I utvandrarane sine fotefar
2 2 . J U L I – 1 . AU G · F R Å 2 1 9 95 , –

Eventyrlege Island

På ville vegar
i Sør-Frankrike
M E D TOV E B A K K E
2 . – 8 . S E P · F R Å 1 4 95 0, -

New York og Washington
M E D E VA B RAT H O L M
1 5 . – 2 3 . S E P · F R Å 2 5 9 95 , –

Georgia
M E D H A N S -W I L H E L M ST E I N F E L D
2 2 . –3 0. S E P · F R Å 2 8 95 0, -

Nashville, Memphis
og New Orleans
M E D O L AV ST E DJ E
6 . –1 5 . O KT · F R Å 2 6 95 0, –

Guatemala
M E D P E T T E R S KAU E N
2 1 . O KT – 1 . N OV · F R Å 2 9 95 0, -

New Orleans
4 . –1 1 . N OV · F R Å 1 9 95 0, -

Roma
M E D F RA N K AA R E B R OT
2 1 . – 2 5 S E P · F R Å 1 4 95 0, –

San Francisco,
Los Angeles og Las Vegas
M E D E VA B RAT H O L M
2 3 . S E P – 3 . O KT · F R Å 2 8 95 0, -

Elvecruise i Russland
M E D H A N S -W I L H E L M ST E I N F E L D
P R I S O G DATO K J E M

I Luthers fotefar
M E D F RA N K AA R E B R OT
VÅ R 2 01 8 · F R Å 1 5 9 9 0, -

M E D SY L F E ST LO M H E I M
9. –1 4 . M A I & 2 3 . – 2 8 . AU G
F R Å 1 5 975 , –

TLF. 918 20 304 · post@fotefartemareiser.no · www.fotefartemareiser.no ·
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Kongsberg bibliotek er et spennende og utadrettet bibliotek som deltar i nasjonale prosjekter. Vi åpnet et nytt og moderne bibliotek i august 2015, med spenende,
interaktive installasjoner for barn og unge. Kongsberg bibliotek har tatt i bruk teknologi i formidling av litteratur og for å inspirere og stimulere til nysgjerrighet.
Ved bruk av tilgangsteknologi kan vi tilby innbyggerne tilgang til biblioteket kl 07-22 alle dager i året.
Biblioteket har gode løsninger for barnehager og skoler, og samarbeider blant annet med et integrert vitensenter for barn og unge. Vi benytter biblioteksystemet
BIBLIOFIL. Kongsberg bibliotek har p.t. 11 ansatte fordelt på 9,4 årsverk.

Vi søker Bibliotekar
Vi har ledig 100% fast bibliotekarstilling.
Viktige ansvarsområder for stillingen er å drifte og utvikle bibliotekets teknologiske utstyr knyttet til selvbetjening, meråpent
bibliotek og interaktive installasjoner. Oppfølging av bibliotekets hjemmesider, samt digitale tjenester som streaming, e-bøker m.m.
inngår også i stillingen.
Publikumsvakter i bibliotekets informasjonsskranke utgjør en vesentlig del av stillingen.
Stillingen følger vaktplan med kveldsvakter og lørdagsvakter.

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•

Jobb i et nytt og framtidsrettet bibliotek med fokus på kvalitet i tjenesteutvikling og formidling.
Lokalisering i et bygg som rommer ulike samarbeidspartnere som Musikkteater, Kino, Høgskole, Norsksenter,
Vitensenter, m.m.
Jobb i en by som hvert år arrangerer festivaler innenfor klassisk musikk og jazz, krimfestival, m.m.
Selvstendige arbeidsoppgaver med bl.a. oppfølging av bibliotekets websider og teknologiske utstyr.

Krav og ønsker til deg:
Vi ser etter deg som evner å sette deg inn i ny teknologi og se nye bruksområder og nye muligheter i et bibliotekperspektiv. Kombinasjonen av bibliotekfaglig og teknologisk kompetanse er viktig i denne stillingen. Du må være ferdig utdannet bibliotekar på
minimum bachelornivå.
Vi søker en entusiastisk og utadvendt medarbeider som evner å jobbe selvstendig, men også i samarbeid med
biblioteksjef, kollegaer og bibliotekbrukere.
Du har gode kommunikasjonsevner, er idérik, og har blikk for nyutvikling, samtidig som du evner å jobbe nøyaktig og systematisk
med de oppgaver du har ansvar for.
Fleksibilitet er viktig, men du må også ha struktur og gjennomføringsevne.
For spørsmål om stillingen kontakt bilioteksjef Elisabeth Bergstrøm, tlf. 911 28 634.
Se også full utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: www.kongsberg.kommune.no
Søknadsfrist: 01.01.2017

www.kongsberg.kommune.no

ARBEIDSLIV

Nordre Land kommune søker

Biblioteksjef


100% fast stilling

Søknadsfrist: 09.01.2017.

Se www.nordre-land.kommune.no for fullstendig
utlysningstekst og elektronisk søknad

ØRSTA KOMMUNE
Personalstaben

Bibliotekar 80-100 % fast
ved Ørsta folkebibliotek
Sak 16/2150 - ID 1014.
Søknadsfrist 22.12.2016

Sjå Ørsta kommune sine heimesider for fullstendig
utlysingstekst: www.orsta.kommune.no

KS Bedrift i havn
med mekling
3. november kom partene til enighet
etter meklingen om Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.
Torsdag 3. november ble det enighet
om et anbefalt forslag i meklingen mellom KS Bedrift og YS
Kommune, Unio, LO
Kommune og AkadeLedelsen i YS kommune: Lizzie
mikerne.
Ruud Thorkildsen (f.v.), Erik KolR i k s m e k l e r e n s lerud og Solveig Hvidsten Dahl.
skisse innebærer at
det er etablert et pensjonsalternativ for ansatte i konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift, og kjøreregler
for hvilke bedrifter som kan ta i bruk den alternative
pensjonsordningen. Dagens offentlige tjenestepensjon
skal fortsatt være hovedregelen i hovedtariffavtalen.
Den økonomiske rammen for oppgjøret er på linje
med det som er avtalt i andre tariffområder i 2016.
Frontfaget hadde i år en ramme på 2,4 prosent.
For ansatte i stillinger som har lokal lønnsdannelse
(for eksempel stillingskode 4354 Rådgiver) er det
ikke avtalt sentrale tillegg. Her skal det gjennomføres
ordinære lokale forhandlinger i virksomhetene.

Stipend til studentmedlemmer
Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til
stipend for studentmedlemmer i BF.
Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen
biblioteksektoren.
Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler
tildeles fortløpende etter vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over
alle kostnader, egenandeler og andre bidrag.
Studentstipend tildeles normalt kun til konferanser/seminarer i inneværende semester.
Forbundsstyret skal ha kortfattet rapport om hvilket utbytte man hadde av deltakelsen.
Søknad sendes til bf@bibforb.no
Har du spørsmål, ring BFs sekretariat: 48 02 09 00.
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4 og gi 250
D D E R til 245

Send FA

Bidrag til Flyktninghjelpen kommer frem.
Under 10% av våre midler går til administrasjon. Resten kommer flyktningene til gode gjennom
direkte hjelp. Flyktninghjelpen har rundt 180 ansatte i Oslo og over 4 000 ansatte totalt, de fleste
lokalt ansatte som driver prosjektene i felt. Les mer på fadder.flyktninghjelpen.no

Foto: NTB scanpix Ulrik Pedersen. Denne annonseplassen er gitt gratis.

Barn på flukt trenger
din hjelp NÅ

VÅR EGEN ORGANISASJON

De flykter for
livet over
Middelhavet
SEND SMS FLUKT
TIL 2272 (200 kr)

Stipend for BF-medlemmer
Bibliotekarforbundet bevilger gjennom sine årlige budsjetter midler til
stipend.
Stipendet skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer og kan gjelde
etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.
Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren oppfordres spesielt til å søke.
Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipendmidler tildeles fortløpende etter
vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre bidrag.
Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som er gjort og
hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren/Del din kunnskap kan være en del
av gjenytelsen for tildelt stipend.
Søknad sendes til bf@bibforb.no
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Bibliotekarforbundet
Sekretariatet
Forbundsleder:		
Kontorleder:			
Forhandlingsleder:
Rådgiver:			
Rådgiver:			
Redaktør:			

Margunn Haugland
Petter Bruce
Monica Deildok
Kari Lifjell
Embret Rognerød
Erling Bergan

Postadresse:		 Bibliotekarforbundet
		
Postboks 431 Sentrum,
		 0103 Oslo
Besøksadresse: Øvre Vollgt 11,
		Oslo

		
Telefon:		
48 02 09 00
E-post:		
bf@bibforb.no
Nettside:		
www.bibforb.no
Facebook:		/Bibliotekarene
Twitter:		
@Bibliotekarene

Styremedlemmer
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek
Monica Roos, Høgskolen i Bergen
Anne Husøy, Fræna folkebibliotek
Kjell Erik Johnsen, Høgskolen i Østfold

Varamedlemmer
Linda Rasten, Vestby bibliotek
Irene Eikefjord, Universitet i Bergen
Kari Angelsen, Bodin videregående skole, Bodø
Jan Egil Holter-Wilhelmsen, Horten bibliotek
Marthe Rislå Torkildsen, Kristiansand folkebibliotek

Hordaland
Kasper Vejen
Statped Vest
Telefon: 41 93 16 04
E-post: hordaland@bibforb.no

Hedmark og Oppland
Vegard Gundersen
Lillehammer bibliotek
Telefon: 97 75 02 68
Epost: hedmarkogoppland@bibforb.no

Rogaland
Linda Johnsen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon: 94 13 62 77
Epost:
rogaland@bibforb.no

Østfold
Vegard Krog Petersen
Sarpsborg bibliotek
Telefon: 95 88 88 42
E-post: ostfold@bibforb.no

Agder
Sigrid Nesland
Åmli bibliotek
Telefon: 95 73 51 50
E-post: agder@bibforb.no

Akershus
Helene Nyen
Asker bibliotek
Telefon: 99 01 15 32
E-post: akershus@bibforb.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon: 93 21 58 41
E-post: telemark@bibforb.no

Oslo
Siri Iversen
Norsk lokalhistorisk Institutt
Telefon: 93 43 11 05
E-post: oslo@bibforb.no

Forbundsstyret
Leder
Margunn Haugland
Mobil:
99 01 44 19
E-post: margunn.haugland@bibforb.no
Nestleder
Veronicha Angell Bergli, Finnmark fylkesbibliotek
Mobil:
97 61 68 88
Epost:
veronicha.angell.bergli@ffk.no

Fylkeslag
Finnmark
Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon: 91 59 65 70
E-post: finnmark@bibforb.no
Troms
Susanne Baumgärtel
Troms fylkesbibliotek
Telefon: 99 43 64 97
Epost: troms@bibforb.no
Nordland
Anne Woje
Universitetsbiblioteket i Nordland
Telefon: 91 67 59 79
E-post: nordland@bibforb.no
Trøndelag
Morten Olsen Haugen
Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag
Telefon: 41 51 76 33
Epost: trondelag@bibforb.no
Møre og Romsdal
Claus Christian Hansen
Sunndal folkebibliotek
Telefon: 94 19 49 63
E-post: moreogromsdal@bibforb.no

Vestfold
Susanne Birgitte Bolstad
Telefon: 95 12 28 66
E-post: vestfold@bibforb.no

Sogn og Fjordane
Anja Angelskår Mjelde
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Telefon: 99 25 73 56
Epost: sognogfjordane@bibforb.no

Buskerud
Jannicke Røgler
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon: 99 01 42 88
E-post: buskerud@bibforb.no

Innmelding og endring av medlemsopplysninger : www.bibforb.no
Du melder deg inn i Bibliotekarforbundet på våre nettsider www.bibforb.no.
Ferdig utdannede bibliotekarer må sende dokumentasjon på bibliotekarutdanning som vedlegg.
Trenger du hjelp? Ta kontakt med Petter Bruce i BFs sekretariat:
tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no.
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Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Relansering av en ikke-debatt
I forrige nummer av Bibliotekaren intervjuet
jeg Monica Deildok, BFs leder i 14 år og forhandlingsleder i 2 år. Hennes synspunkter blir
lyttet til og har en viss tyngde i BF. Enig eller
uenig, men når Monica kommer med en klar og
tydelig mening, fortjener det en seriøs debatt.
I intervjuet spør jeg henne hvor hun ser
de største utfordringene for BF i årene framover. Svaret er sterkt og klart: "BFs største
utfordringer i årene fremover tror jeg vil
dreie seg om utviklingen av bibliotekarer og
bibliotekarenes arbeidsmarked knyttet opp til
BFs medlemskapskriterier. Det er et problem
for BF at mange av "frontløperne" for faglig
utvikling i biblioteksektoren like gjerne er
ikke-bibliotekarer som fagutdannede bibliotekarer. Samtidig insisterer BF på at kun de
med riktige studiepoeng i utdanningsgraden
sin kan være BF-medlemmer. For meg blir det
et troverdighetsproblem. Der man på en måte
sier at kun bibliotekarer med denne studiepoengsporteføljen er SKIKKELIGE bibliotekarer,
samtidig som det beviselig er slik at mye faglig
god bibliotekutvikling foretas av kolleger som
ikke har denne utdanningen. Dette bidrar også
til å skape et krast skille mellom de som ER
og de som IKKE ER "skikkelige" bibliotekarer.
For allmennheten finnes ikke dette skillet, men
internt i bransjen finnes det i stor grad. Dette
bidrar BF sin politikk på området til i stor grad.
I stedet for å utvide bibliotekarprofesjonen er
vi nå inne i en situasjon der BF innskrenker
bibliotekarprofesjonen. Dette er en utfordring
jeg tror BF kommer til å bale en del med i årene
som kommer, og den er – tror jeg – ganske
skjebnesvanger."
Smak på denne meldinga fra vår tidligere
forbundsleder. Fortjener ikke den en bred
debatt? Og ta så stilling til følgende spørsmål:
Bør BF ta denne debatten om ett år eller fire
år? Altså: Landsmøtet i 2017 eller i 2020?
Fire år kan være lenge å vente på en skjebnesvanger diskusjon.
Vi vet at medlemmer står fritt til å ta opp
dette på landsmøtet i november 2017? Likevel
er det sjelden at delegatene fremmer egne forslag, de forholder seg som regel til forslagene

fra forbundsstyret. Det skal mye pågangsmot
til for å fremme eget forslag til landsmøtet.
Da intervjuet med Monica ble delt på nettet,
kom det meldinger på facebook fra kjente og
solide BF-ere: "Så fint at du sa dette høgt. Så
fekk me hol på den ballongen." Og: "Kunne
ikke have sagt det bedre selv." Og: "Veldig
godt poeng."
Debatten dreier seg altså om hvem BF,
som profesjonsforbund, mener utgjør bibliotekarprofesjonen. Om BFs standpunkter,
organisering og politiske praksis utvider eller
innskrenker bibliotekarprofesjonen. En debatt
om dette kan lede fram til endringer i målprogram, organisatoriske endringer, tydelige
bibliotekpolitiske resolusjoner, og ikke minst
endring av medlemskriteriene i BF.
BF-landsmøtet i 2014 endret medlemskriteriene. I oktober 2015 behandlet forbundsstyret
en konkretisering av den nye paragrafen. Og
da vedtok de også: "Samtidig settes samsvaret
mellom bibliotekar-begrepene i utdanning og
arbeidsliv under press. I lys av dette signaliserer forbundsstyret at en ny diskusjon om
medlemskriteriene med tanke på behandling
på landsmøtet i 2017 settes i gang."
Men i juni 2016 var de kommet på andre
tanker, da de vedtok: "Forbundsstyret setter
ikke i gang en ny diskusjon om medlemskriterier nå."
Det er selvfølgelig originalt å fatte vedtak
om at en debatt ikke skal settes i gang. Det
viktige nå er imidlertid å gi aksept for debatten
som Monica Deildok reiser. Forbundsstyret
kan gjøre klokt i å gi et tydelig signal om at det
er kosher å åpent debattere medlemskriterier
fram mot landsmøtet 2017.

Erling Bergan
Redaktør

Sitatet

"Nå må kulturpolitikerne i Alta sende
et helt klart signal tilbake, både til de
ansatte på biblioteket og rådmannen,
om at biblioteket ikke skal bygges ned.
Tvert om skal vi gi biblioteket rammer,
sånn at det kan ivareta nye oppgaver.
[...]
Biblioteket har vist seg svært omstillingsdyktig, og jeg vil hevde at Alta
bibliotek har fått en ny vår etter å ha
startet med nye tilbud og bruk av ny
teknologi. Biblioteket er en sosial møteplass, ikke minst for barn- og ungdom
som ikke passer helt inn i mange av de
andre tilbudene. I tillegg er biblioteket
med sine tilbud svært viktig for våre nye
landsmenn, både for kontakten med
altasamfunnet, men også i forhold til
læring av språk og kultur.”
SVs Tommy Berg, kulturpolitisk
leder i Alta kommune og nestleder
i hovedutvalget for oppvekst og
kultur, til Altaposten 1.12.2016,
som kommentar til at det i rådmannens budsjettforslag ligger inne
stillingskutt på biblioteket.

