
HOUIERMANN
KNUDSEN STIPEND

FOR 2001
Holtermann Knudsnes stipend
deles ut til en person hvert ir og
er pi kr.15.000,- som finansieres
av LO, DNA og AOF. Stipendet
kan tildeles personer som On-
sker i sctte seg nrrmere inn i
den demokratiske arbeiderbeve-
gelsens mfll, arbeidsmetoder og
bakgrunn. Studiene kan omfatte
en eller flere organisasjoner og
ett eller flere land.

Opplegget for studiereisen
skal ha som klart siktemil at de
kunnskapene stipendiaten tileg-
ner seg skal ha relevans for fl
kunne benyttes i det arbeidet
vedkommende driver innen ar-
beiderbevegelsen i Norge som
tillitsvalgt.

Studierapporten skal sendes
Arbeidernes Opplysningsfor-
bund.

Soknadsfrist l.desember 2000.

Sgknad med kort beskrivelse av
s@kerens personalia og beskri-
velse av formilet med stipendet
stiles til:

Arbeidernes Opplysningsfor-
bund i Norge
v/sjefssekre tnr Bgrre Pettersen
Postboks 8703 Youngstorget
0028 OsI-o

er Domkirke som et vellykket rom
til orgelfestival. Dessuten var Allan
Rasmussen en svaert interessant
musiker. Begge disse konsertene
burde vert bedre besokt.

Jeg fikk dessverre ikke med meg
konserten med Leo van Doeselaar
der han framf6rte Clavieriibung III.
den store orgelmessen. Ettermel-
dingene tar fram superlativene
overfor denne hollandske musike-
ren, og ble hgydepunktet blant kon-
sertene.

NKM pnsker 6 gratulere anangb-
rene med 1O-irs jubileet og Onsker
lykke til med festivalen 19. septem-
ber 2001 pi Karmpy. Temaet da
blir <Folkemusikken i kyrkjemu-
sikken - folkemusikken i orgelmu-
sikken>>.

OJF

EYSTEIN GANGFLOT
ORGEL _ 1979

Vurderes solgt.
Orgelet er godt med

god intonasjon.
6 stemmer, delt register for stem-
mene Gemshorn og Mixture. Dis-

posis jonstoreC-gl

Prisvurdering kr 300.000/bud.
FOR N,1ERMERE INFO, KONTAKT:

Borgund folkehggskole,
Hatleholen, 6012 Alesund.

Ttf 70 r7 76 00

Konferanse om organist- og
kirkem usikerutdanninf 

"" 
i Norge ;

VELKOMST ved
NIELS.ESKILD JOHANSEN
Tromso er ikke srerlig kjent tbr kir-
kemusikutdannelse, til tross for
lang interesse i dette omride. Dette
begrunnes tildels i den dArlige or-
gelparken i byen, noe som ni for-
bedres, bl.a. med (a) nytt konser-
torgel pA Konservatoriet (b) under-
visningsorgel skal bestilles for
Konservatoriet (c) Tysk Barokk-in-
spirert orgel bygges i Grgnnisen
kirke finansiert over KUF pi forut-
setningen av at (d) Romantisk orgel
i Domkirken skal restaureres. Pfl
sikt skal ogsi (e) stort symfonisk
orgel bygges i Tromsdalen kirke
("Ishavskatedralen").

Nir antall kirkemusikkstudenter
minker pi landsbasis oppfattes det
som uforsvarlig 6 begynne med
enda en kirikemusikkutdanning. I
Tromsp satses det pA 4-arig utdan-
ning der 757o bestir av orgelpeda-
gogisk utdanning pfl HiT og 25Vo
av praktisk-kirkelig utdanning ved
KUN. Det forventes av dette positi-
ve ringvirkninger m.h.t. rekrutte-
ring i landsdelen og pi landsbasis.

Deltids- organiststillinger er et
sartrekk for landsdelen. som ska-
per behov for kortere utdanning
enn det 4-flrige alternativet. Kortere
utdanningsfonner er et omdiskuter-
te ernne, der arbeidsgivere, utdan-
ningsinstitusjonene og arbeidsta-

kerorganisasjonene har 3 ulike inn-
fallsvinkler. Behovet for opplaering
for organister i denne situasjonen
mi tas pi alvor.

MR M,|ELAND, Rektor ved
Vestervik kirkemusikskole, snak-
ket bl.a. om at bede i Danmark og i
Norge skaper den administrative
strukturen i kirken problemer, bl.a.
at plester og andre heLr ulike ar-
beidsgivere. Utdanningsinstirusjo-
nene har vart for dflrlig til 6 orien-
tere seg i markedet. Mangelen pi et
forpliktende samarbeid hindrer l6s-
ning av problemet.

TIM RISHTON, er kirkemusik-
konsulent i Nord-Hilogaland, og
fagansvarlig for Kirkemusikk ved
Kirkelig utdanningssenter i nord,
Tromsg. Kirkemusikkutdanningen
mi ta utgangspunkt i organistens
arbeidsoppgaver, som faller i tre
hovedgrupper: (a) menighetssang -
hele menighetens deltakelse (b)
musikkarbeid - kor og andre grup-
per innen menigheten (c) kulturfor-
midling som beriker menigheten.
For 6lykkes i dette arbeidet mi or-
ganisten (a) skjpnne hvor menighe-
ten ER (b) skj6nne hvor SKAL me-
nigheten hen? (c) vite hvordan det
skal gj6res; men mi ogsi ha til-
strekkelig praktisk kunnskap for i
gjennomf6re dette.

ARNFINN BJERKESTRAND,
NKOF (Musikernes Fellesorgani-
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sasjon) Det er viktig at godviljen
og initiativene resulterer i konkrete
tiltak. Kortere utdanningsformer
har stitt pA NKOFs handlingsplan
siden 1997, selv om Forbundet og-
sii er redd for fl svekke Cand.mag-
kravet i lenesteordingen, da dette
kan f6re til lgnnsras. Mange Felles-
rid f@ler at organistene er for dyre,
og 6nsker billigere arbeidskraft
med mindre utdanning. Vi trenger
alsA kravene i ljenesteordningen
for 6 pipeke lpnnsurettferdigheten
iflrt lrrerne osv og for i komme
oppover i systemet.

ARNE SOLHAUG l. Amanuen-
sis NMH. NMH stir overfor en stor
gjennomgang av studieplanen. In-
stitusjonen erkjenner (1) rekrutte-
ringsproblemet generelt (NMH har
ca 807o opptak av plasser og 2ll
mellom s@kere og opptak, mens an-
dre instrumenter har det mangedo-
ble) (2) behovet for mer fleksibel
studieopplegg (motivasjon til kir-
kelig arbeid vokser under studiet
og modnes relativt sent i proses-
sen) (3) at ikke alle kan bli kanto-
rer: det er mange mindre stillinger
og andre arbeidsformer. 1-6rig ut-
danningen kan sees enten som
"npdhjelp"-utdanning eller som ele-
ment i en sammensatt utdanning.
"Byggeklosse"-konseptet med 1-
irig utdanning pluss supplementa-
re moduler kan vare viktig i re-
krutteringssammenheng. NMH ser
positivt pi et trekantsamarbeid
med HiT og KUN.

Konstituert Studierektor, KUN
Mel0e er utdannet prest og er enes-
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te taler uten kirkemusikkbakgrunn.
Arbeidsmarkedet er preget av at det
er mangel pi organister, og kanto-
rens utdanning er ikke alltid tilpas-
set menighetenes behov.

Det er ikke alltid de besteutdan-
nede som er flinkeste til 6 kommu-
nisere eller som er forankret i me-
nighetenes behov. "Drpmme-orga-
nisten" vil ha faglig innsikt kombi-
nert med anlegg for menighetsar-
beid i forstielse for menighetens
sarpreg. Det er viktig fl vaere en del
av staben og i ta tid dl a lere me-
nigheten fl kjenne.

Kompetanseniviet varierer sterk
blant organister ("ufaglrrte").
Sporsmilet er, hva som er "godt
nok" i en alminnelig stilling. Er ik-
ke det like bra h ha 6n Kantor i et
omride og en del organister?

IVAR JARLB ELIASSBN, kantor
i Lenvik menighet. Vi er nfl i en pe-
riode med laber interesse for liturgi
og salmesang, og @kende individu-
alisme. Alterbokforstielse for-faller.
Kirken blir kritisert som "gammel-
dags". Vi trenger ny kirkemusikk.
Flere ting er viktig: (1) kirkemusik-
konsulentene arbeider med rekrut-
tering (2) kirken mi vrre bevisst
pi hvilke type kirkemusikere den
har behov for (3) det er stadig sam-
spill mellom liturgisk innsikt og
spilleferdighet kirkemusikeren
m6: mestre begge deler (4) me-
ningsfull menighetspraksis er en
viktig del av studie (5) 6 bevare
gjensidig respekt mellom kirkemu-
sikeren og andre yrkesgrupper.
Selv om vi introdusere en kortere stu-
die, mfl den ha solid faglig tyngde.

OPPSUMMERING VED
NIELS-ESKILD JOHANSEN
Enighet om behov for en kort ut-
danning. Erfaring fra Danmark vi-
ser at dette ikke undergraver kva-
litet; viktig i sikre at den ikke svek-
ker kvalifi kasjonskravet i'Ijeneste-
ordningen.

Dette mi vrre utdanningstilbud
til de son-r ikke kan tenke seg / ikke
har mulighet til en 4-hng utdan-
nelse. som fremdeles mi betraktes
som "riktig".

Unge mennesker er mobil ifht
utdanningsformer: norske institu-
sjoner konkurrere ikke bare med
hverandre men ogs& med utlandet.

KONKLUSJONENE ETTER
INNLEGGENE OG
PAFOLGENDE DEBATT
Trenger samordnet plan for rekrut-
tering, utdanning og videreutdan-
ning.

Rekrutteringstiltak mi finansie-
res ordentlig.

Det er viktig i fi alle partene
sammen: regjeringen, arbeidsgiver,
arbeidstaker, institusjonene.

Me fe bedre desentralisering:
vesle Danmark har 3 skoler og hver
av disse desentraliserer videre. Mi
kvalitetsikre undervisningen: kre-
ves h6y kompetanse for fl undervi-
se.

1-irig utdanningen kan gjerne
vare trekantsamarbeid mellom
HiT, KUN og NMH.

Utdanningsinstitusjonene sam-
arbeider videre og kaller inn til rry
konferanse 1. halvdel 2001.

(Dette referatet skrevet qv
Tirn Rishton, er.forkortet av red)

Lflnnog rekruttering
Sammenhengen mellom lBnn og
rekruttering er ptlviselig. Temaet
har ogsfl fitt et eget avsnitt i Ho-
vedtariffavtalen -HTA (som alle vr-
kesakt ive medlemmer nfr  skal ha
16tt tilsendt). I kap. 5.3, med over-
skriften "Rekruttere og beholde ar-
beidstakere" heter det bl.a.

"l de tilfeller clet er helt spe,siel-
le problemer med d rekruttere
eller beholde kvalifiserte ar-
beidstakere, vil partene etter
.forhandlinger kunne inngd avta-
le om endret l4nnsplassering for
den enkelte arbeidstaker"

Merk at avtale om endret l6nns-
plassering i si fall gjelder for den
enkelte arbeidstaker, og videre at
avtale kan vrre aktuelt bide for .1
rekruttere til ledig stilling og for A
beholde kvalillserte arbeidstakere
som er i stil l ing.

Dersom du mener denne bestem-
melsen er aktuell i ditt fellesrid,
bor du ta dette opp med tillitsvalgt.
Det er ikke bestemte tidsfiister.
Forhandlinger etter denne bestem-
nrelsen kan kreves nir problemet
foreligger. Kommer partene ikke til
enishet. kan tvisten ikke ankes.

Tariff-spalten
v/Kdre Steinnes
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