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Lederen har ordet
Som alltid skjer det mye i BF. Akkurat 

nå holder jeg på med kjente BF-aktivi-
teter. Årsmøter i fylkeslag besøkes, kurs 
forberedes og holdes, råd og veiledning 
gis, og ikke minst slipes BFs krav til årets 
lønnsoppgjør.

BFs lønnspolitikk slår fast at bibliote-
karer skal sikres lønns- og arbeidsvilkår 
som anerkjenner og verdsetter vår 
utdanning, kompetanse, funksjon og 
ansvar. 

Skifte i økonomien
Årets oppgjør er et mellomoppgjør. 

Da forhandler vi bare om kroner og ører, 
ikke om bestemmelser i tariffavtalene. 
Den økonomiske situasjonen i Norge 
markerer et skifte. Svekket oljepris og 
lavere kronekurs gir urolige tider. Men 
BF, og YS, mener at det også i år er rom 
for reallønnsvekst og at medlemmene 
skal ha sin rettmessige andel av verdi-
skapingen, selv om det er i år er mindre 
penger å kjempe om enn tidligere år. 

For en av BFs store medlemsgrupper, 
medlemmene i KS’ kapittel 4 er flere 
elementer allerede avtalt, noe som gjør 
at mye er bundet opp før en setter seg 
til forhandlingsbordet. Blant annet er 

det avtalt at lønnssystemet legges om 
fra 1. mai. Lønnssystemet endres fra et 
minstelønnsystem til å bli et grananti-
lønnsystem. Hva dette vil si utdypes i 
dette nummer av Bibliotekaren. 

Omstilling og omorganisering
Forbundsstyret og sekretariatet i 

Bibliotekarforbundet var i februar sam-
let til styresamling. Der diskuterte og 
drøftet vi hva vi ønsker å fokusere ek-
stra på framover, innenfor rammene av 
styringsdokumentene fra landsmøtet. 
Styringsdokumentene danner rammen 
for alt av BFs arbeid. 

På samlingen hadde vi flere ulike te-
maer oppe. Omstilling, omorganisering 
og reformer i stat og kommune var noen 
av temaene. Hvordan gjøre BF synlig 
på flere arenaer var et annet. Vi drøftet 
også hva som skal til for at BF blir den 
naturlige fagforeningen for bibliotekarer, 
uansett hvor en jobber. 

Ambassadører for BF
En viktig nøkkel til å gjøre BF til den 

naturlige fagforening for flere biblioteka-
rer uansett hvor en jobber, er å satse på 
medlemmene vi allerede har. Det er dere 

som allerede er BF-medlemmer som er 
BFs viktigste ambassadører for hvorfor 
en skal velge BF som fagforening. 

Dyktige tillitsvalgte er essensielt her. 
Heldigvis har vi mange av dem i BF, både 
lokale tillitsvalgte og fylkeslagsledere. 
Framover skal BF tilby mer til tillitsvalgte 
for å sikre at de er godt rustet for sin 
rolle. I tillegg til å fokusere på å gjøre 
gode tillitsvalgte enda bedre, ønsket 
forbundsstyret å styrke BFs arbeid i 
forhold til medlemmer som er ledere 
eller som jobber i statlig sektor. Hvilke 
konkrete tiltak BF bør gjennomføre job-
ber både sekretariatet og forbundsstyret 
videre med. 

Forbundsstyret trakk også fram sam-
arbeidet med studentene ved HiOA. 
Dette samarbeidet er viktig for å sikre 
at studentene ser BF som den naturlige 
fagforeningen når de blir yrkesaktive. 
Studentene verves som regel inn i BF 
ved semesterstart. 

Verving hele året
Fremover skal BF ha verving på dags-

orden. Ikke bare ved semesterstart, 
men også ellers i året. Forbundsstyret 
har vedtatt en vervestrategi. De første 
tiltakene er vervepremie og innmeldings-
premie. Blant nyinnmeldte medlemmer 
trekker vi en gang i kvartalet en vinner 
av en iPad. Alle som verver et nytt yrkes-
aktivt medlem til Bibliotekarforbundet 
mottar et bokgavekort på kr 500,-. Den 
som verver flest i løpet av året, får en 
iPad.  Mer om verveaktiviteten vår finner 
du på nettsidene våre.  

Lykke til!

Margunn Haugland
Forbundsleder

En viktig nøkkel til å gjøre BF til den naturlige 
fagforening for flere bibliotekarer uansett hvor en 
jobber, er å satse på medlemmene vi allerede har. 
Det er dere som allerede er BF-medlemmer som er 
BFs viktigste ambassadører for hvorfor en skal velge 
BF som fagforening. ”

”
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Ny lønn og nytt lønnssystem 
i kommunal sektor (KS)
I hovedoppgjøret 2014 ble det avtalt sentrale tillegg for stillingsinnehavere i kommunal 
sektors kapittel 4. Tilleggene ble gitt med virkning fra 1. mai 2015, men de iverksettes 
først når resultatet fra mellomoppgjøret 2015 er klart. Og fra samme dato - altså 1. mai i 
år - blir det overgang til et nytt lønnssystem i KS-avtalens kapittel 4. 

Etter vårens mellomoppgjør skal lønnstilleggene i kapittel 4 ”flyte oppå”

garantilønnsystem med tillegg for ansi-
ennitet. 

Bakgrunn for endringene
Systemet endres for å få bukt med det 

problemet som tidvis oppsto ved at tillegg 
gitt i lokale forhandlinger etter hoved- 
tariffavtalens kapittel 4.A.1 ble utjevnet 
ved sentrale økninger av minstelønnsnivå-

Tekst: 
Monica Deildok
Forhandlingsleder i BF

Fra minstelønnssystem 
til garantilønnssystem

Fra og med 1.mai 2015 blir lønnssyste-
met i kommunal sektor kapittel 4 lagt om. 
Denne omleggingen vil berøre mange av 
BFs medlemmer. Lønnssystemet endres 
fra å være et minstelønnssystem til et 

ene i ansiennitetstabellen og ansiennitets-
opprykk og således mistet sin virkning, 
eller ble ”spist opp”, som vi kalte det. 
Dette er et problem som mange av våre 
tillitsvalgte og forhandlere har påpekt ved 
flere anledninger. 

Et eksempel på lokale tillegg som blir 
”spist opp” av sentral regulering av min-
stelønnssystemet:

•	Fram til nå har lokale lønnstillegg i kommunal sektor  
blitt ”spist opp” av både sentrale reguleringer og  
ansiennitetsopprykk. 

•	1. mai 2015 går KS-sektoren over fra minstelønns- 
system til garantilønnssystem.

•	Da vil de lokale lønnstilleggene ”flyte oppå” for  
kommunalt ansatte vi kapittel 4. 

Anne har 4 års ansiennitet og tjente etter sentrale forhandlinger 1. mai 
2014 369.500 kr som bibliotekar i stillingskode 7026, dette er i tråd med 
minstelønn for hennes ansiennitetstrinn. Høsten 2014 ble det gjennomført 
lokale forhandlinger etter HTA 4 A1, og Anne fikk et tillegg på 10.000 kroner. 
Hun tjener nå 379.500 kroner. Anne har dermed en årslønn som ligger 
10.000 kroner over minstelønnen i hennes ansiennitetstrinn. Den 1. mai 
2015 er det avtalt et sentralt tillegg på minstelønnstabellen på 9.400 kroner 
for 4 års ans. Ny minstelønn i kap 4 for bibliotekarer med 4 års ansiennitet 
vil da bli 378.900 kroner. Etter denne endringen vil Annes årslønn (som fort-
satt er 379.500 kroner) ligge 600 kroner over 
minstelønnen for hennes ansiennitetstrinn. 
Minstelønnsjusteringen pr 1. mai 2015 fører mao 
til at Annes lønnstillegg fra lokale forhandlinger 
høsten 2014 blir «spist opp» med tanke på hvordan 
hennes lønn forholder seg til minstelønnen. 

LØNN OG TARIFF

118 Hovedtari� avtalen

	  

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år

Stillingsgrupper
Garantilønn Ans.tillegg Ans.tillegg Ans.tillegg Ans.tillegg Ans.tillegg Ans.tillegg

Stillinger uten 

særskilt krav til 

utdanning
274 700 2,00 % 1,02 % 1,09 % 2,95 % 16,85 %

Utregnet tillegg 

for ansiennitet
5 500 2 800 3 000 8 100 46 300

Utregnet 
laveste årslønn

280 200 283 000 286 000 294 100 340 400

Fagarbeiderstillinger/ 

tilsv. 
fagarbeiderstillinger

319 000 2,01 % 1,00 % 1,10 % 3,57 % 12,04 %

Utregnet tillegg 

for ansiennitet
6 400 3 200 3 500 11 400 38 400

Utregnet 
laveste årslønn

325 400 328 600 332 100 343 500 381 900

Stillinger med krav 

om 
høyskoleutdanning

367 500 2,01 % 1,09 % 1,01 % 5,31 % 6,61 %

Utregnet tillegg 

for ansiennitet
7 400 4 000 3 700 19 500 24 300

Utregnet 
laveste årslønn

374 900 378 900 382 600 402 100 426 400

Stillinger med krav 

om høyskoleutd. med 

ytterligere 
spesialutdanning

385 600 2,02 % 0,99 % 1,12 % 3,50 % 11,67 %

Utregnet tillegg 

for ansiennitet
7 800 3 800 4 300 13 500 45 000

Utregnet 
laveste årslønn

393 400 397 200 401 500 415 000 460 000

Stillinger med krav 

om mastergrad
416 300 2,02 % 0,98 % 2,02 % 8,00 % 7,13 %

Utregnet tillegg 

for ansiennitet
8 400 4 100 8 400 33 300 29 700

Utregnet 
laveste årslønn

424 700 428 800 437 200 470 500 500 200

Lærer
373 700 2,01 % 2,01 % 1,34 % 2,27 % 3,88 % 10,65 %

Utregnet tillegg 

for ansiennitet
7 500 7 500 5 000 8 500 14 500 39 800

Utregnet 
laveste årslønn

381 200 388 700 393 700 402 200 416 700 456 500

Adjunkt
415 800 2,02 % 2,00 % 1,35 % 2,19 % 1,47 % 8,10 %

Utregnet tillegg 

for ansiennitet
8 400 8 300 5 600 9 100 6 100 33 700

Utregnet 
laveste årslønn

424 200 432 500 438 100 447 200 453 300 487 000

Adjunkt (m 

tillegsutd.)
446 200 2,02 % 0,99 % 0,92 % 2,20 % 3,50 % 8,09 %

Utregnet tillegg 

for ansiennitet
9 000 4 400 4 100 9 800 15 600 36 100

Utregnet 
laveste årslønn

455 200 459 600 463 700 473 500 489 100 525 200

Lektor
468 800 2,01 % 1,11 % 1,00 % 1,02 % 5,46 % 10,30 %

Utregnet tillegg 

for ansiennitet
9 400 5 200 4 700 4 800 25 600 48 300

Utregnet 
laveste årslønn

478 200 483 400 488 100 492 900 518 500 566 800

Lektor (m/tilleggsutd)
484 200 2,00 % 1,12 % 0,95 % 1,55 % 4,89 % 11,79 %

Utregnet tillegg 

for ansiennitet
9 700 5 400 4 600 7 500 23 700 57 100

Utregnet 
laveste årslønn

493 900 499 300 503 900 511 400 535 100 592 200

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2015
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2015

Hovedtariffavtalen_KS.indd   118
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Et eksempel på lokale tillegg som blir 
”spist opp” av ansiennitetsopprykk i 

Overgangen til garantilønnssystem i ste-
det for minstelønnssystem skal motvirke 
slike mekanismer i lønnsdannelsen i kap 4.

Nytt garantilønnssystem 
I det nye garantilønnssystemet er utdan-

ningsnivåene for lønnstabellen beholdt slik 
som den er i dagens minstelønssystem i 
kap 4. Slik at vi fortsatt har fem utdan-
ningsnivåer: 

•	Stillinger uten særskilt krav til utdanning
•	Fagarbeiderstillinger
•	Stillinger med krav til høgskoleutdanning
•	Stillinger med krav om høgskoleutdan-

ning med ytterligere spesialutdanning
•	Stillinger med krav om mastergrad

Innenfor hver av de fem utdanningsni-
våene er det utregnet et nivå for laveste 
årslønn – en garantilønn – for ansiennitets-
trinnene 0, 2, 4, 6, 8 og 10 år. Ansien-
nitetstrinnene er de samme som i dagens 
minstelønnstabell, og fortsatt likner tabel-
len på dagens system. Men her stopper 
likheten. For garantilønnssystemet inne-
holder et ansiennitetstillegg for 2, 4, 6, 
8  og 10 år. Ansiennitetstillegget er angitt i 

Eli har 7 års ans. og tjente etter sentrale forhandlinger 1. mai 2014 364.500 
kroner som bibliotekar i stillingskode 7026, dette er i tråd med minstelønn for 
hennes ansiennitetstrinn. Høsten 2014 ble det gjennomført lokale forhand-
linger etter HTA 4 A1, og Eli fikk et tillegg på 15.000 kroner. Hun tjente da 
384.500. Dette er 15.000 over minstelønnen for hennes ansiennitets-
trinn. Den 1. januar 2015 når hun 8 års ansiennitetsopptjening, og rykker 
opp til nytt nivå i dagens minstelønnstabell. 
Nivået for minstelønn etter 8 års ansiennitet 
er på 386.000. Pr 1. januar 2015 har dermed 
Eli ny årslønn på 386.000. Dette er en økning 
på 1.500 kroner i året. 

Ansiennitetsopprykket i minstelønnstabel-
len mellom 6 (og 7) år og 8 år er på 16.500 
kroner. Men i og med at Eli fikk 15.000 kroner 
i lokalt tillegg høsten 2014, blir Elis ansienni-
tetsopprykk når hun når 8 år på 1.500 kroner. 
Før ansiennitetsopprykket lå hun som 
følge av lokale tillegg 15.000 over min-
stelønnsnivået for hennes ansiennitet. 
Etter ansiennitetsopprykket ligger hun 
1.500 kroner over. Dette er et eksempel 
på at lokale tillegg blir ”spist opp” av ansien-
nitetsopprykk.

minstelønnssystemet:

 

LØNN OG TARIFF

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox



Bibliotekaren  3/20156   

prosent for hvert nivå og utregnet i kroner. 
Det at tillegget er angitt både i prosent og 
i utregnet i kroner kan være forvirrende. 
Men her er det viktig å være klar over at 
det er kronetillegget vi forholder oss til 
når vi skal regne ansiennitetstillegget inn i  

2 år 4 år 6 år 8 år 10 år

7 400 kr 4 000 kr 3 700 kr 19 500 kr 24 300 kr

årslønn.I garantilønnstabellen er dette det 
feltet som har teksten: ”Utregnet tillegg 
for ansiennitet”. 

Ansiennitetstilleggene for stillingsgruppe 
3 (krav om høgskoleutdanning) er slik:

Garantilønnssystemet virker på den 
måten at ansiennitetstillegget legges til 
den enkelte stillingsinnehavers årslønn. 
Når en bibliotekar går fra 3 til 4 års ansi-
ennitet skal det automatisk gi et opprykk 
på 4.000 kroner på vedkommendes 
årslønn. Når hun går fra 9 til 10 års ans. 
skal det gis et tillegg på 24.300 kroner 
på årslønnen.

Det at ansiennitetsuttellingen blir et 
lønnstillegg som plusses på årslønn, og 
ikke ligger innebygget i et nytt minste-
lønnsnivå, innebærer at de lønnstilleggene 
som man har fått i lokale forhandlinger 
ikke blir utjevnet ved ansiennitetsopprykk 
eller sentrale garantilønnsjusteringer. 

Den nye garantilønnstabellen
Tabellen som viser garantilønn og 

lønnstillegg for ansiennitet pr 1.5. 2015 
er gjengitt på neste side. (Kilde: Hoved-
tariffavtalen for KS-sektoren tariffperioden 
1. mai 2014 - 30. april 2016.)

Eksemplene i boksen over viser hvordan 
ansiennitetstillegget blir lagt til den enkeltes 
faktiske årslønn, og ikke blir inkorporert 
i et minstelønnssystem slik som tidligere. 

Det er lagt inn et minimumsbeløp, 
omtalt i tabellen som Utregnet laveste 
årslønn som en garanti for at ingen tjener 
lavere enn dette nivået. Marte i eksem-
plene over ligger på dette minstenivået.

Garantilønnen erstatter minstelønn i 
dagens system. Det er tariffstridig å tjene 
lavere enn dette nivået.

Eksempler på utregning av årslønn i nytt garantilønnssystem
Mina, Mons og Marte har alle 7 års ans., og opprykk til 8 års ans. den 1. august 2015. De er 

alle bibliotekarer i stillingskode 7026. De har alle fått generelt tillegg pr 1. mai 2015 på 13.100. 
men på grunn av ulik uttelling i lokale forhandlinger høsten 2014 tjener de ulikt.

Mina tjener 385.000. For henne blir utregningen slik: 
Gammel årslønn (pr 31/7): 385.000
Ans.tillegg 8 år:     19.500
Ny årslønn:   404.500

Mons tjener 395.000. For han blir utregningen slik:
Gammel årslønn (pr 31/7): 395.000
Ans.tillegg 8 år:     19.500
Ny årslønn:   414.500

Marte tjener 382.600. For henne blir utregningen slik:
Gammel årslønn(pr 31/7): 382.600
Ans. tillegg 8 år:   19.500
Ny årslønn:   402.100

Virkning fra 1. mai 2015
Garantilønnssystemet innføres med 

virkning fra 1. mai 2015. 

Mer informasjon og kursing
I BF sine kurs og videre tariffinformasjon 

denne våren vil vi komme nærmere tilbake 
til dette nye lønnssystemet i KS-sektorens 
kapittel 4. For oversikt over kursene våre 
denne våren, se bibforb.no. 

 
Ansiennitet 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år

Årslønn 3 000 kr 10 400 kr 9 400 kr 13 100 kr 16 100 kr 6 900 kr

Avtalte tillegg fra 1. mai 2015 
Som en del av hovedoppgjøret 2014 ble 

det avtalt generelt tillegg for alle bibliote-
karer i kap 4 med virkning fra 1. mai 2015. 
De generelle tilleggene for stillingsinne-
havere i stillingsgruppe 3: Stillinger med 
krav om høgskoleutdanning ble gitt slik:

Tilleggene iverksettes først når resulta-
tet fra mellomoppgjøret er klart.

NB! Disse tilleggene gjelder ikke for 
ledere i kapittel 4.

KS sektorens kapittel 5 
For våre medlemmer i kap 5 får disse 

endringene ingen konsekvenser. Det er 
heller ikke avtalt lønn for biblioteksjefer, 
spesialbibliotekarer eller andre medlemmer 
i kap. 5. Disse forhandler sin lønn lokalt til 
høsten i tråd med HTA 5.2 som tidligere. 

Mellomoppgjør 2015
2015 er et mellomoppgjørsår og det 

skal føres sentrale forhandlinger i alle 
tariffområder pr 30. april 2015. Det er 
viktig å presisere at her omtales endringer 
og tillegg som er avtalt som en del av 
hovedoppgjøret i 2014, men med virkning 
fra 1.mai 2015. Mellomoppgjøret i 2015 
vil bli forhandlet som vanlig, og BF er i 
disse dager i full gang med forberedelser 
og kravsformuleringer. 
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118 Hovedtari� avtalen

	  

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Stillingsgrupper Garantilønn Ans.tillegg Ans.tillegg Ans.tillegg Ans.tillegg Ans.tillegg Ans.tillegg
Stillinger uten 
særskilt krav til 
utdanning 274 700 2,00 % 1,02 % 1,09 % 2,95 % 16,85 %

Utregnet tillegg 
for ansiennitet 5 500 2 800 3 000 8 100 46 300
Utregnet 
laveste årslønn 280 200 283 000 286 000 294 100 340 400

Fagarbeiderstillinger/ 
tilsv. 
fagarbeiderstillinger 319 000 2,01 % 1,00 % 1,10 % 3,57 % 12,04 %

Utregnet tillegg 
for ansiennitet 6 400 3 200 3 500 11 400 38 400
Utregnet 
laveste årslønn 325 400 328 600 332 100 343 500 381 900

Stillinger med krav 
om 
høyskoleutdanning 367 500 2,01 % 1,09 % 1,01 % 5,31 % 6,61 %

Utregnet tillegg 
for ansiennitet 7 400 4 000 3 700 19 500 24 300
Utregnet 
laveste årslønn 374 900 378 900 382 600 402 100 426 400

Stillinger med krav 
om høyskoleutd. med 
ytterligere 
spesialutdanning 385 600 2,02 % 0,99 % 1,12 % 3,50 % 11,67 %

Utregnet tillegg 
for ansiennitet 7 800 3 800 4 300 13 500 45 000
Utregnet 
laveste årslønn 393 400 397 200 401 500 415 000 460 000

Stillinger med krav 
om mastergrad 416 300 2,02 % 0,98 % 2,02 % 8,00 % 7,13 %

Utregnet tillegg 
for ansiennitet 8 400 4 100 8 400 33 300 29 700
Utregnet 
laveste årslønn 424 700 428 800 437 200 470 500 500 200

Lærer 373 700 2,01 % 2,01 % 1,34 % 2,27 % 3,88 % 10,65 %
Utregnet tillegg 
for ansiennitet 7 500 7 500 5 000 8 500 14 500 39 800
Utregnet 
laveste årslønn 381 200 388 700 393 700 402 200 416 700 456 500

Adjunkt 415 800 2,02 % 2,00 % 1,35 % 2,19 % 1,47 % 8,10 %
Utregnet tillegg 
for ansiennitet 8 400 8 300 5 600 9 100 6 100 33 700
Utregnet 
laveste årslønn 424 200 432 500 438 100 447 200 453 300 487 000

Adjunkt (m 
tillegsutd.) 446 200 2,02 % 0,99 % 0,92 % 2,20 % 3,50 % 8,09 %

Utregnet tillegg 
for ansiennitet 9 000 4 400 4 100 9 800 15 600 36 100
Utregnet 
laveste årslønn 455 200 459 600 463 700 473 500 489 100 525 200

Lektor 468 800 2,01 % 1,11 % 1,00 % 1,02 % 5,46 % 10,30 %
Utregnet tillegg 
for ansiennitet 9 400 5 200 4 700 4 800 25 600 48 300
Utregnet 
laveste årslønn 478 200 483 400 488 100 492 900 518 500 566 800

Lektor (m/tilleggsutd) 484 200 2,00 % 1,12 % 0,95 % 1,55 % 4,89 % 11,79 %
Utregnet tillegg 
for ansiennitet 9 700 5 400 4 600 7 500 23 700 57 100
Utregnet 
laveste årslønn 493 900 499 300 503 900 511 400 535 100 592 200

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2015

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2015
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Kulturdepartementet svarer BF 
om Epos på statsbudsjettet
Drift av mobile bibliotektjenester er et regionalt anliggende, 
skriver departementet i sitt svar. Men de vil vurdere en 
støtteordning for mobile bibliotektjenester i forbindelse 
med arbeidet med Nasjonal bibliotekstrategi.

Tekst: 
Erling Bergan

Side 2 
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Statlig støtte til mobile bibliotektjenester 

Vi viser til henvendelse i e-post av 17. desember 2014, vedrørende Bokbåten Epos. 
Norsk bibliotekforening og Bibliotekarforbundet henstiller om at bokbåten blir vurdert 
som en del av statsbudsjettet for 2016. 
 
Kulturdepartementet behandler ikke denne henstillingen som en del av den ordinære 
budsjettbehandlingen, da det ikke er mottatt en formell søknad fra eier av Bokbåten 
Epos.  
 
På generelt grunnlag vil vi imidlertid opplyse om at drift av mobile bibliotektjenester er 
et regionalt anliggende. Det er altså opp til fylkeskommunen om den vil tilby mobile 
bibliotektjenester til sine innbyggere. I Prop. 135 L (2012-2013) om folkebibliotek er 
følgende omtalt om mobile bibliotektjenester: 
 
” Som ledd i en opprydding i lovteksten er det foreslått å fjerne bestemmelser som har 
frivillig karakter, det vil si bestemmelser som viser til oppgaver som er frivillige, ikke 
obligatoriske. Det foreslås derfor å fjerne bestemmelsen om at fylkesbiblioteket kan 
drive direkte utlån fra bokbuss/bokbåt. Dette forslaget innebærer ingen 
innholdsmessig endring. Fylkeskommunen vil fremdeles stå fritt til å utføre slike 
tjenester. Slike tjenester vil, sammen med for eksempel koordinering av lånesamarbeid, 
inngå i den nye formuleringen om at fylkeskommunenes bibliotekoppgaver blant annet 
vil omfatte regionale bibliotekoppgaver.” 
 
Til orientering har departementet mottatt innspill om å etablere en støtteordning for 
mobile bibliotektjenester, som vil behandles i forbindelse med arbeidet med Nasjonal 
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Statlig støtte til mobile bibliotektjenester Vi viser til henvendelse i e-post av 17. desember 2014, vedrørende Bokbåten Epos. 

Norsk bibliotekforening og Bibliotekarforbundet henstiller om at bokbåten blir vurdert 

som en del av statsbudsjettet for 2016.  
Kulturdepartementet behandler ikke denne henstillingen som en del av den ordinære 

budsjettbehandlingen, da det ikke er mottatt en formell søknad fra eier av Bokbåten 

Epos.  
 
På generelt grunnlag vil vi imidlertid opplyse om at drift av mobile bibliotektjenester er 

et regionalt anliggende. Det er altså opp til fylkeskommunen om den vil tilby mobile 

bibliotektjenester til sine innbyggere. I Prop. 135 L (2012-2013) om folkebibliotek er 

følgende omtalt om mobile bibliotektjenester: 
 
” Som ledd i en opprydding i lovteksten er det foreslått å fjerne bestemmelser som har 

frivillig karakter, det vil si bestemmelser som viser til oppgaver som er frivillige, ikke 

obligatoriske. Det foreslås derfor å fjerne bestemmelsen om at fylkesbiblioteket kan 

drive direkte utlån fra bokbuss/bokbåt. Dette forslaget innebærer ingen 

innholdsmessig endring. Fylkeskommunen vil fremdeles stå fritt til å utføre slike 

tjenester. Slike tjenester vil, sammen med for eksempel koordinering av lånesamarbeid, 

inngå i den nye formuleringen om at fylkeskommunenes bibliotekoppgaver blant annet 

vil omfatte regionale bibliotekoppgaver.”  
Til orientering har departementet mottatt innspill om å etablere en støtteordning for 

mobile bibliotektjenester, som vil behandles i forbindelse med arbeidet med Nasjonal 

24. februar svarte Kulturdepartementet 
på henvendelsen fra BF og NBF, der de 
argumenterte for at bokbåten Epos burde 
komme inn på statsbudsjettet. Bakgrun-
nen var at ett av de tre samarbeidende 
fylkene - Sogn og Fjordane - har vedtatt 
å trekke seg ut av bokbåtvirksomheten 
fra og med høsten 2015, av økonomiske 
grunner. Dermed er hele bokbåtdriften 
kommet i en vanskelig og sårbar situasjon. 

Som et svært spesielt og betydningfullt 
tilbud på tvers av flere fylker, mente BF 
og NBF at det nå var på tide å gi dette en 
mer nasjonal status ved å sette Epos på 
statsbudsjettet.

Departementet svarer at de ikke vil 
behandle denne henstillingen som en del 
av den ordinære budsjettbehandlingen, 
”da det ikke er mottatt en formell søknad 
fra eier av Bokbåten Epos”. 

Her har altså departementet oppfattet 
at det er selve båten - ved båteier - som 

foreslås inn på statsbudsjettet, ikke drifts-
ansvaret som de tre fylkesbibliotekene på 
Vestlandet har i dag. Men det er fylkes-
bibliotekene som bestiller båten Epos til 
bibliotekdrift for en tidsperiode, det er ikke 
båteier selv som driver bibliotek. 

Hovedsvaret til departementet er imid-
lertid dette: ”På generelt grunnlag vil vi 
imidlertid opplyse om at drift av mobile 

bibliotektjenester er et 
regionalt anliggende. 
Det er altså opp til 
fylkeskommunen om 
den vil tilby mobile bi-
bliotektjenester til sine 
innbyggere.”

Dette må regnes som 
et forventet svar.  Like-
vel kan svarbrevet fra 
Kulturdepartementet gi 
et lite glimt av håp. For 
brevet avsluttes slik: 

”Til orientering har 
departementet mottatt 
innspill om å etablere 
en støtteordning for 
mobile bibliotektjenes-
ter, som vil behandles 
i forbindelse med ar-
beidet med Nasjonal 
bibliotekstrategi.” 

Dermed er det grunn 
til å følge med på hvilke 
vilkår de mobile bi-
bliotektjenestene gis av 
regjeringen framover. 
Om dette kan influere 
på bokbåten Epos sine 
muligheter er ikke godt 
å si. 

MOBIL BIBLIOTEKTJENESTE
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Med hjerte for drift
Bibliofil er berømt for sin gode driftsstabilitet og høye oppetid. 

Æren for dette skal Bibliofil dele med et stabilt og godt konfigurert 
operativsystem, samt maskinvare med god kvalitet og kapasitet.

1. Uavbrutt strømforsyning samt redundante løsninger for disker  

og strømforsyning, gjør at tjenermaskinen ikke stopper ved  

strømbrudd, eller om noen av disse sentrale komponentene feiler. 

2. Gode drifts- og overvåkningsverktøy for operativsystem (Linux)  

og maskinvare gir tidlige varsler og muligheter for rask feilretting. 

3. Kontinuerlig utvikling av driftsrutiner, sikkerhet og overvåknings- 

verktøy er prioriterte oppgaver og et naturlig fokus for oss som har  

et ekstra hjerte for drift.
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Hvem krenker hvem?

•	Holdning til ytringsfrihet er et alvorlig spørsmål for  
bibliotekene, et veivalg som går på troverdigheten løs. 

•	Vi må ha yrkesetisk ryggrad til ikke å la vårt bokvalg 
eller arrangementsprogram styres av krenkede brukere.

•	At noe er krenkende er i seg selv ingen god grunn til  
at det innlemmes i biblioteket, men det må absolutt  
ikke være ekskluderende. 

Vi kan ikke overlate til de krenkede selv å definere hva som er så krenkende 
at ytringer skal utdrives fra bibliotekene. 

Ytringsfrihet under press

Tekst: 
Erling Bergan

I 1933 holdt Arnulf Øverland foredrag 
i Studentersamfundet i Oslo - datidens 
debattarena, datidens litteraturhus. 
Øverland var en etablert forfatter med 
rundt 15 bøker bak seg og hadde ledet 
Forfatterforeningen i fem år. Han hadde 
sine meningers mot, ikke minst i sin 
motstand mot nazismen og mot Stalin. 

Men altså: I 1933 var Øverland i Stu-
dentersamfundet og holdt foredraget 
”Kristendommen – den tiende lande-
plage”. Han begynner med en frekk liten 
gjengivelse av Jesu død for våre synder, 
før han sier: 

”Dette er formodentlig en blasfemi. 
Jeg vet riktignok ikke så nøie, hvad det 
er for noe. Jeg vet bare, at rett som det 
er, begynner prestene å skrike og bære 
sig, fordi en eller annen har krenket 
dem - eller spottet Gud, det er nesten 
det samme.”

Og litt etter sier han:
”Men hvordan man nu bærer sig ad, 

så er jeg alvorlig bange for, at den som 
prøver å gi en klar og redelig fremstilling 
av den kristne tro, han vil uundgåelig 

gjøre sig skyldig i blasfemi. Jeg skal prøve 
å undgå det:

Gud er et vesen, som i utvortes hense-
ende ligner oss. Vi er skapt i hans billede. 
Han er en mann, han har meget hår og 
især skjegg, han har nese og munn og 
tarmkanal, tror jeg da, og for alt hvad jeg 
vet om ham, har han vel også kjønnsor-
ganer. Eller kanskje han ikke har det?”

Foredraget kan anbefales til biblioteka-
rer. Det finnes i samlingen ”Tre foredrag 
til offentlig forargelse”, som noen biblio-
tek har. Denne samlingen ble også utgitt 
som ebok for noen år siden.

Foredraget bør også anbefales for 
bibliotekenes brukere. Øverland er tross 
alt en av våre store diktere og en bauta av 
en frihetskjemper når det gjelder pennen 
som våpen. Hans anonyme antinazistiske 
dikt i den illegale pressen under krigen, 
ble avslørt av den tyske okkupasjons-
makten. Øverland måtte tilbringe tre år 
i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. 

Med humor
Men igjen tilbake til 1933 og foredra-

get i Studentersamfundet. I Aftenposten 
17. januar i år skriver Erik Fosnes Hansen: 

Dette er formodentlig en blasfemi. Jeg vet 
riktignok ikke så nøie, hvad det er for noe. Jeg 
vet bare, at rett som det er, begynner prestene 
å skrike og bære sig, fordi en eller annen har 
krenket dem - eller spottet Gud, det er nesten 
det samme.

”

”

Arnulf Øverland i ”Kristendommen – den tiende landeplage”, 1933

YTRINGSFRIHET
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”I dette foredraget plukket Øverland 
kristendommens trosgrunnlag og forestil-
lingsverden fra hverandre. Og hva verre 
var: Han gjorde det med humor. Studen-
tersamfundet lo. Og det var ikke bra.” 

Menighetsfakultetets professor Ole 
Hallesby anmeldte Øverland for fore-
draget. Øverland ble tiltalt for blasfemi. 
Rettssaken ble avgjort med knappest 
mulig margin: Seks av ti lagrettsdommere 
gikk inn for frifinnelse, som altså ble 
resultatet. Etter dette har både politisk 
og religiøs makt i Norge vært fritt vilt 
for kritikk, satire, karikering og humor. 
De færreste benytter muligheten til sin 
fulle konsekvens. Men muligheten er der. 

Etter frikjennelsen i 1933 har ikke 
kristendommen vært noen landeplage i 
Norge. Den har sakte men sikkert fun-
net sin plass som et privat anliggende, 
samtidig som den religiøse ideologien 
og dens forvaltere har måttet tåle kritisk 
behandling i offentlig debatt og humor. 
Blasfemi er ikke lenger et strafferettslig 
spørsmål. Kirken har etter hvert avfun-
net seg med situasjonen. De aksepterer 
i hovedsak at samfunnsstyringen og 
rettsordenen er sekulær. De aksepterer 
i hovedsak at ingen religiøse lover står 
over demokratisk vedtatte lover. De ak-
septerer i hovedsak at kritikk, harselas, 
satire, blasfemi, karikering og ironi ikke 
bare skal ramme samfunnets verdslige 
støtter og deres politiske idelogier, men 
like mye de religiøse institusjonene og 
deres idelogier. 

Å tåle religionskritikk
Sokneprest Lars Martin Dahl i Grøn-

land kirke i Oslo sa i januar i år til Vårt 
Land at mennesker med all slags tro må 
tåle å bli krenket: - Uten religionskritikk 
hadde tross alt de fleste kirkesamfunn 
ikke eksistert, vi hadde ikke hatt kvin-
nelige prester, ikke særlig til kirkelig 
demokrati, og stagnasjon.

Biskop Erling J. Pettersen sa til TV Vest 
ved åpningen av en karikaturutstilling i 
Stavanger bibliotek og kulturhus, noen 
dager etter massakren av karikaturteg-
nere i Charlie Hebdo: - Som kirke skal vi 
tåle at også kristendommen omtales på 
måter vi kan oppleve krenkende, og det 
har skjedd historisk. Muslimene må også 
tåle det, sa biskopen. 

For nå er problemstillingene fra Øver-
lands tid skremmende aktuelle igjen. 
Den historiske rammen er annerledes, 
religionen som krenkes er ikke den 

Arnulf Øverlands berømte 
foredrag ”Kristendommen 
– den tiende landeplage” 

finnes også i samlingen 
”En kjetters bekjennelser”, 

en bok som står på hylla i 
mange norske bibliotek.

samme, men spørsmålet om å tåle reli-
giøse krenkelser har gjenoppstått. 

Drapene etter Sataniske vers
I 1988 kommer forfatteren Salman 

Rushdies roman Sataniske vers ut. 
Teokratiet i Iran finner ingen nåde. De 
utsteder dødsdom - ikke bare på forfat-
teren, men også på alle redaktører og 
forleggere involvert i bokas utgivelse. 
Appellen virker. Bokhandlerkjeder trekker 
boka fra salg, noen bokhandlere settes 
fyr på. Redaksjonslokalene til en ukeavis i 
New York blir satt fyr på for på lederplass 

å ha forsvart retten til å lese romanen. 
Mange titalls stater gjør det straffbart 
å ha et eksemplar av boka hjemme. 
15.000 muslimske demonstranter tar 
til gatene i London for å forby boka og 
få den sovende britiske blasfemipara-
grafen til å gjelde alle trossamfunn. I 
1991 blir romanens japanske oversetter 
knivstukket og drept, og den italienske 
oversetteren alvorlig såret. I 1993 dør 
37 mennesker under en litteraturfestival 
der den tyrkiske oversetteren var målet.

I 1993 blir den norske forleggeren 
William Nygaard skutt, men overlever. 

Som kirke skal vi tåle at også kristendom-
men omtales på måter vi kan oppleve krenkende, 
og det har skjedd historisk. Muslimene må også 
tåle det. ”
”

Biskop Erling J. Pettersen til TV Vest, ved åpningen av en 
karikaturutstilling i Stavanger bibliotek og kulturhus i januar i år.

YTRINGSFRIHET
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I januar i år, etter angrepet på Char-
lie Hebdo, sier han til Aftenposten: 
”Ytringsfriheten favner krenkelser. Den 
må inkludere utsagn og uttrykk vi ikke 
tåler. De som sårer, risper og gjør vondt. 
Troende i alle religioner må tåle kritikk 
både av trosoppfatninger, dogmer og 
fortolkninger.” 

Så kom en ny alvorlig bølge med 
krenkekamp da Jyllandsposten i 2005 
publiserte tolv tegninger av profeten 
Mohammed. Norske Magazinet og fran-

ske Charlie Hebdo fulgte opp. Tegnere 
og redaktører ble drapstruet, og det 
ble voldelige demonstrasjoner i mange 
byer. I 2007 publiserte flere svenske 
aviser en tegning som Lars Vilks hadde 
gjort av Muhammed som rondellhund, 
med etterfølgende drapstrusler. I ja-
nuar i år kom det voldsomme angrepet 
på redaksjonen i Charlie Hebdo. Og i 
februar i år ble Vilks utsatt for attentat 
under et debattmøte om ytringsfrihet i 
København. 

Unge Muhammed i Bahiras kloster, slik han 
framstilles i Majid Majidis nye og påkostede 
film ”Muhammad, the Messenger of God”. Den 
skal lanseres på Fajr international film festival 
i Teheran nå i vinter. Åpenbart ikke krenkende 
for Den islamske republikk Iran. Men bør nor-
ske bibliotek være tilbakeholdne med å tilby 
den hvis grupper av norske muslimer finner 
den krenkende?

Jeg er imidlertid enda mer usikker på om 
jeg skal la scenen stå. Grunnen er banal, men 
viktig for meg. Jeg vil ikke at mine barn skal 
måtte vokse opp uten en far. Det føles helt pa-
tetisk å skrive den siste setningen der. Det føles 
som om jeg oppvurderer mitt eget virke, at det 
liksom skal være viktig, at noen i det hele tatt 
skulle bry seg. Men jeg skriver den fordi titu-
senvis av skrivende, tegnende, publiserende, 
tenkende mennesker omkring i Europa tenker 
nettopp slik nå. Vi er redde. ”

”

Forfatteren Birger Emanuelsen om sitt siste bokprosjekt, 
i Aftenposten 8. januar 2015

De står oss nær
Hva har dette med bibliotek å gjøre? 

Svært mye. Romanforfattere, tidsskrift-
redaksjoner, illustratører, oversettere, 
forleggere og debattarrangører er an-
grepet og drept som svar på opplevde 
krenkelser. Dette er våre leverandører og 
samarbeidspartnere, de som produserer 
stoffet som gjør bibliotek mulig. De står 
oss nær, vi inngår i samme kretsløp som 
dem. Et angrep på dem er et angrep på 
oss. Vi er alle…, ikke sant?  

Dessuten er bibliotek i ferd med selv å 
rykke fram i frontlinjen, med alt ubehaget 
det medfører. Debattmøter og arrange-
ment i Stavanger, Kristiansand og på 
Deichman får kritikk for å slippe til kren-
kende ytringer. En utstilling i Sølvberget 
må politibeskyttes. Det samme må et 
foredrag av Amal Aden på Kvam bibliotek. 
Det er alvor nå, også for oss. 

Produksjonen av litteratur, som biblio-
tekene lever av, blir påvirket. Forfatteren 
Birger Emanuelsen sier i Aftenposten 8. 
januar i år: 

”Selv skriver jeg romaner. De siste da-
gene har jeg arbeidet med en scene hvor 
to mennesker krangler om en Facebook-
post der Muhammed, Berlusconi og Rune 
Øygard nevnes som berømte politikere 
med barnekjærester. Nokså barnslig, men 
også litterært interessant, synes jeg. 

For hvordan forklarer vi hverandre at 
noe ikke er lov å si, selv om det er sant? 
Og hvilke grunner har vi for å holde munn? 
Jeg var imidlertid i ferd med å kutte hele 
scenen. For selv om problemstillingen 
interesserer meg, tenkte jeg at den var 

YTRINGSFRIHET
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utdatert. At det ikke lenger ville få folk til 
å tenke eller føle.

For vi var vel over dette nå? 
I dag tenker jeg ikke lenger det. Jeg er 

imidlertid enda mer usikker på om jeg 
skal la scenen stå. Grunnen er banal, men 
viktig for meg.

Jeg vil ikke at mine barn skal måtte 
vokse opp uten en far.

Det føles helt patetisk å skrive den siste 
setningen der. Det føles som om jeg opp-
vurderer mitt eget virke, at det liksom skal 
være viktig, at noen i det hele tatt skulle 
bry seg. Men jeg skriver den fordi titusen-
vis av skrivende, tegnende, publiserende, 
tenkende mennesker omkring i Europa 
tenker nettopp slik nå. Vi er redde.”

Dette er sterk kost. Selvsensuren sniker 
seg inn. 

Slites i sammenføyningene
Og alt dette fordi deler av den yngste 

av verdensreligionene slites i sammenføy-
ningene i sin tilpasning til det sekulære 
samfunnet, det som gir ytringsfriheten 
forrang framfor religiøse følelser - innenfor 
lovlighetens rammer. 

Samfunnsdebattanten Bushra Ishaq sier 
til NRK etter det avslørende intervjuet med 
Mulla Krekar 25. februar:  

”Hele Midtøsten er nærmest i oppløs-
ning. Terroristene rykker stadig nærmere. 
Ekstremister som Krekar kjemper i mange 
muslimske land, og de har to midler: det 
ene er islam som språkdrakt og det andre 
er vesten som fienden. Begge disse to 

At noen ser innhold i Charlie Hebdo som 
de finner krenkende, eller andre redaksjoner 
finner innhold i Charlie Hebdo som de selv ikke 
vil publisere, er en del av mangfoldet som et 
ytringsfritt samfunn skal kunne leve med. Nå 
dreier det seg ikke om å enes om hva slags 
satire man liker eller misliker. Nå dreier det seg 
om retten til å kunne ytre seg krenkende, og 
om å tåle krenkelser. Vi skal ikke alle ytre oss 
som Charlie Hebdo. Men i disse dager er vi alle 
Charlie Hebdo. ”

”

Fra uttalelsen som Bibliotekarforbundets leder og redaktør kom med 9. januar 2015.

Salman Rushdies roman 
Sataniske vers har ført til 
dødsfatwa mot forfatter, 
forleggere og oversettere. 
Med fatale konsekvenser.

midlene er sterke tilslutningsmagneter. 
Og målet deres er en autoritær, ekstremt 
intolerant maktstruktur i muslimske land.

Og samfunnsdebattanten Mohammed 
Usman Rana sa følgende om kampen 
mellom ”ekstreme krefter og mainstream 
islam”: 

”Det brenner i islams hus.” 
Innen de store religionene er det som 

kjent ulike retninger, ikke alltid i harmoni 
med hverandre. Mens ekstreme sunnier 

går av skaftet for avbildninger av profeten 
Muhammed, står det store tegnede por-
trett av profeten Mohammed utendørs i 
Teheran i det shiadominerte Iran. Mens 
den katolske kirken ikke går av veien 
for et spekter av kunstneriske uttrykk 
for profeter og det hellige, er ortodokse 
kalvinister i Sveits avvisende til bilder av 
Jesus, i tråd med det andre av De ti bud i 
Det gamle testamentet. 

Hva er det da som bør skjermes fra 

Det franske satiremagasinet 
Charlie Hebdo har herjet med øv-
righeten i mange år. Politikere og 
kirkeledere har fått sine pass på-

skrevet. Det var først da ekstreme 
muslimer ville stoppe interessen 
for karikaturer av Muhammed, at 

opplaget gikk til himmels. Nå kan 
Charlie Hebdo kjøpes med engelsk 

oversettelse for i Pad.

YTRINGSFRIHET
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I en trang gate i den sørlige delen av Teheran 
henger et stort lerret av muslimenes hellige 
profet Muhammed. Dette er fra Dagbladets 
oppslag om saken i februar 2006.

Mariwan Halabjaee skrev i 2006 boken ”Sex, Sharia and Women in the History of Islam”, om hvordan 
han mente islam undertrykte kvinner. Han fikk dødstrusler mot seg i Kurdistan og flyktet til Norge. 
Her kom Mulla Krekar med ny døds-fatwa mot Halabjaee, som måtte bruke skuddsikker vest i retts-
saken mot Krekar i 2012. Halabjaee bor på hemmelig sted i Norge. Hans ytringsfrihet er under press. 

krenkelser? Vi tar enigheten om kjønn, 
seksuell legning, privatlivets fred, osv for 
gitt. Spørsmålet gjelder krenkelser av re-
ligion, ideologi, politikk og maktstrukturer, 
slik representanter for disse forteller at de 
opplever det. 

Vi har i en årrekke vært vitne til en intern 
kamp innen islam, om hvordan religionen 
skal forholde seg til det sekulære sam-
funn: lovgivning, ytringsfrihet, likestilling 
mellom kjønn, osv. Kampen føres i land 
med muslimsk majoritet i Asia og Afrika, 
og den føres i europeiske land. Vi kan 
gjenkjenne noen trekk fra kampen mellom 
Øverland og Hallesby for åtti år siden i 
Norge. Vi kan jo forestille oss foredraget 
holdt i en muslimsk kontekst, i stedet for 
en kristen kontekst. Ville vår honnør til 
Øverland overlevd? 

Nå må det sies at frykten mange føler 
er reell. Det er ikke bare å ”ta en Øver-
land” på ny i vår tid. Det er ikke bare 
forfatteren Birger Emanuelsen som er 
redd for å skrive det han har på hjertet. 
Det er også du og jeg som kanskje avstår 
fra å være tilhører på et debattmøte hvor 
en innleder eller paneldeltaker har blitt 
oppfattet krenkende. Vi har dyp forstå-

At noen ser innhold i Charlie Hebdo som 
de finner krenkende, eller andre redaksjoner 
finner innhold i Charlie Hebdo som de selv ikke 
vil publisere, er en del av mangfoldet som et 
ytringsfritt samfunn skal kunne leve med. Nå 
dreier det seg ikke om å enes om hva slags 
satire man liker eller misliker. Nå dreier det seg 
om retten til å kunne ytre seg krenkende, og 
om å tåle krenkelser. Vi skal ikke alle ytre oss 
som Charlie Hebdo. Men i disse dager er vi alle 
Charlie Hebdo. ”

”

Fra uttalelsen som Bibliotekarforbundets leder og redaktør kom med 9. januar 2015.

else for handlinger drevet av frykten for 
å bli skutt.  

Klar og tydelig
Men det er et langt skritt fra å velge 

forsiktighet på egne vegne, til offentlig å 
oppfordre samfunnet som helhet til å være 
forsiktig. Bibliotekarforbundet har vært 
klar og tydelig etter massakren på Charlie 
Hebdo, og kom med følgende uttalelse: 

”Angrepet på redaksjonen i tidsskriftet 
Charlie Hebdo er svært rystende og dypt 
tragisk. Dette er et alvorlig anslag mot 

den åpenbare retten til ytre seg fritt i et 
demokratisk samfunn. Satire er en viktig 
ytringsform, som kan gjøre vondt for 
maktstrukturer, ideologier og religioner 
som rammes. Men det må like fullt tåles 
av de som rammes, så lenge ytringene er 
innenfor lovlige grenser.

At noen ser innhold i Charlie Hebdo 
som de finner krenkende, eller andre re-
daksjoner finner innhold i Charlie Hebdo 
som de selv ikke vil publisere, er en del 
av mangfoldet som et ytringsfritt samfunn 
skal kunne leve med. Nå dreier det seg 

YTRINGSFRIHET
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Hedningsamfunnets tegneserie Jesus Kristus & 
Co ble anmeldt for blasfemi av Kristelig Folkepar-
tis Kvinner på 80-tallet. Men saken ble henlagt.

Profeten Mohammed mottar åpenbaring på 
Hira-fjellet. Denne illustrasjonen fra barneboka 
”Greetings - Rose of Muhammad” utgitt i Tehe-
ran i 2006, er altså en del av litteraturen som 
er ok blant shia-muslimer, men trolig krenkende 
blant en del sunni-muslimer. 

ikke om å enes om hva slags satire man 
liker eller misliker. Nå dreier det seg om 
retten til å kunne ytre seg krenkende, og 
om å tåle krenkelser. Vi skal ikke alle ytre 
oss som Charlie Hebdo. Men i disse dager 
er vi alle Charlie Hebdo.” 

Norsk bibliotekforening kom med en 
pressemelding der det blant annet heter:

”Biblioteket er ditt vern mot angrep 
på ytringsfridomen. Biblioteket skal ikkje 

sensurere litteraturen i hyllene. Der finn 
du alle slags synspunkt frå ytste høgre til 
ytste venstre.”

Her er BF og NBF på linje. Det skulle 
bare mangle.

Unnfallenhet
Redaktør Odd Letnes har imidlertid 

plassert seg på de ettergivendes side i sin 
leder i Bok og bibliotek nr 1-2015. Under 
tittelen ”Bibliotekene bør ikke krenke” ga 
han NBF merkelappen ”lavmælt, mens BF 
”har stilt seg på ytringsfundamentalismens 
ytterfløy”. Han mener at Bibliotekarforbun-
dets holdning ikke bør være ”biblioteke-
nes bidrag til et bedre samfunn”. 

At dette er et påfallende og underlig 
forsøk på å finne forskjeller mellom BF og 
NBF i spørsmål om ytringsfrihet, får bli en 
annen diskusjon. At han legger merkelap-
per som fundamentalisme og ytterfløy på 
oss, er også påfallende. Det er vel ment 
krenkende, noe vi som kjent tåler godt. 

Nei, langt viktigere er det å gå i rette 
med den unnfallenhet som Letnes opp-
fordrer til. Han sender ut et signal om at 
bibliotekene bør unngå bøker, tegneserier, 
debatter og filmer som lånere finner kren-
kende. Han ”ønsker i stedet refleksjon”, 
noe han synes ”er mer modig enn å krenke 
og gjøre narr”. 

Også dette er jo en ganske krenkende 
karikatur av dem han prøver å debattere 
mot. Vi tåler den. Langt verre er det om 
bibliotek måtte fristes av å velge mellom 
krenkelser og refleksjon. Da er de ille ute. 

Et alvorlig spørsmål
Krenkelser mot religioner er ingen lett 

definerbar størrelse, det er en subjektiv 
fortelling om hvordan man har opplevd 
hva andre sier, skriver, tegner eller ytrer 
seg om. Og da kan vi ikke overlate til de 
krenkede selv å definere hva som er så 
krenkende at ytringene skal utdrives fra 
bibliotekene. 

Vi opplever dette som et alvorlig spørs-
mål for bibliotekene, et veivalg som går 
på troverdigheten løs. Selv om det bare 
er en svært liten del av bibliotekenes 
bøker og aktiviteter som er kontroversielle 
ut fra et krenke-perspektiv, er det viktig 
at bibliotekarer har yrkesetisk ryggrad 
til ikke å la sitt bokvalg eller sitt arran-
gementsprogram styres av krenkede 
brukere, akkurat som vi ikke skal styres 
av politiske eller religiøse brukere, eller 
andre pressgrupper. At noe er krenkende 
er i seg selv ingen god grunn til at det 
innlemmes i biblioteket, men det må ab-
solutt ikke være ekskluderende. 

Odd Letnes skriver at bibliotekets 
”Charlie-rolle” bør være ”inkluderende – 
ikke krenkende”. Det er en tilsynelatende 
hyggelig holdning. Men å kassere Arnulf 
Øverland, Salman Rushdie og Charlie 
Hebdo er ikke inkluderende, det er prin-
sippløst og farlig. 

Forfatter Erik Fosnes Hansen kaller 
sin artikkel i Aftenposten: ”Retten til å bli 
krenket er en umistelig rett”. Det er en 
parole vi gjerne går under. 

Jeg tror ikke denne holdningen bør være 
bibliotekenes bidrag til et bedre samfunn. Hånd 
i hånd med ytringsfrihet går et ytringsansvar. 
Bibliotekene bør være de første til å reflektere 
over hva som er juridisk rett og moralsk klokt. 
Idet vi formidler krenkende utsagn offentlig, ver-
balt eller visuelt, må vi ta med i betraktningen at 
vi sårer de krenkede. Iblant kan det handle om 
mer enn å såre, ja, rett og slett spytte på deres 
dypeste verdier. ”

”

Redaktør Odd Letnes i Bok og bibliotek  nr 1-2015

YTRINGSFRIHET
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Nasjonalbibliotek i Hargeisa
For å jobbe mot hat og ekstremisme må vi utfordre våre egne forestillinger, og støtte demokratiske 
krefter og utvikling i de landene som trenger det. Det holder ikke bare å ta avstand fra terror.

Somaliland anerkjennes av ingen - men bygger likevel statlige institusjoner

Tekst: 
Espen Lia 
Leder i Nordisk Genèveskoleforbund 
og lærer ved Hov ungdomsskole, Hønefoss

•	Somaliland er en de facto uavhengig republikk i Somalia. 
•	Erklærte selvstendighet i 1991, men ikke anerkjent  

av noen andre andre stater.
•	Har avholdt flere valg.
•	De har nå startet bygging av et nasjonalbibliotek i  

hovedstaden Hargeisa. 

i praksis en selvstendig republikk, men 
er ikke internasjonalt anerkjent. Videre 
utfordrer utviklingen i Somaliland våre 
forestillinger om “Somalia”.

På 1970 tallet var strendene i Moga-
dishu fulle av folk som badet og byen var 
en moderne by preget av vakker arkitektur. 
På 2000-tallet har bygningene blitt lagt 
i ruiner sammen med statsapparatet; 
borgerkrig, krigsherrer, Al-shabab og ter-

rorisme er dessverre blitt synonymer for 
Somalia og Mogadishu.

Diaspora flytter hjem
Det er med en blanding av forventnin-

ger og overnevnte fordommer en gruppe 
fagforeningsfolk, på studietur i regi av 
Nordisk Genèveskoleforbund, ankommer 
flyplassen i Hargeisa, hovedstaden i So-
maliland. Vi blir tatt i mot av Ahmed Dahir, 
en velkledd og mild somalilender som 
har tatt med seg familien fra England og 
bosatt seg i Hargeisa. Han kan stå som 
representant for de mange høyt utdan-
nede diaspora-somalilendere som flytter 
tilbake for å bygge et nytt Somaliland. 
Ahmed har et godt nettverk og ordner 
møter med ministere, departementer og 
forskjellige utviklingsprosjekter. Hans 
drøm er å bygge et nasjonalbibliotek.

Første dagen i Somaliland blir vi invitert 
til avgangsseremonien ved universitetet 
i Hargaisa. På gjestelista står kulturper-
sonligheter, presidenten, ministere, ja til 
og med opposisjonslederen har kranglet 
seg med. Studentene, iført tradisjonelle 
avgangskapper og luer/hidjaber, samler 

Somaliland bærer med seg håp om at 
det er mulig å skape ytringsfrihet, demo-
krati og utvikling i Somalia. Somaliland 
erklærte seg selvstendig i 1991 og er 

BIBLIOTEK OG NASJONSBYGGING
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seg under et stort tak som gir skygge for 
den hete sola og fungerer som aula.

Trakter ikke etter religiøs retorikk
Budskapet i de mange talene til studen-

tene er klart: De må bli i Somaliland og 
bruke utdannelsen sin på å bygge landet. 
Det er hvilke evner du har som skal av-
gjøre om du lykkes, ikke hvilken klan du 
kommer fra. Taket løfter seg av anerkjen-
nende applaus fra studentene. Selv om 
klansystemet fortsatt er viktig, forsøker 
myndighetene å ta et oppgjør med det. 
Budskapet fra en professor ved det reli-
giøse fakultet om at studentene ”må være 
muslim først” blir ikke møtt med applaus: 
Det kan virke som den radikale religiøse 
retorikken som klinger så lokkende på en 
del unge muslimer i Europa, ikke er det 
studentene i Hargeisa trakter etter.

De slutter heller opp om de verdiene 
Somaliland har bygget opp etter borger-
krigen var slutt i 1991: De har hatt fire 
demokratiske valg og taperne i valgene 
har vært tro mot grunnloven og bidratt 
til fredelig maktoverføring. Studentene vil 
også ha jobbmuligheter og buisnessmu-
ligheter. Mobiltelefon og Facebook har de 
allerede. I Somaliland er de stolte av at de 
bygger landet selv; de vil ikke at det kom-
mer noen utenfra med sine løsninger, men 
er på jakt etter partnerskap og finansier-
ing. ”Vi gjør hva vi kan med det vi har”, 
uttaler en av studentene.

Studentenes foreldre har smertelig 
lært å verdsette fred og sikkerhet. På vei 
ut fra seremonien blir vi introdusert for 
en av heltene fra selvstendigheten og 
freden i 1991, 116 år gamle Abdikariim 
Haji Hussein. Han var en av de eldre 
som samlet klanledere fra hele landet til 
fredsprosessen og de fungerer i dag som 
konfliktløsere. “Vi satte oss i skyggen av 
trærne og bygget vår egen fred nedenifra 
og opp; en fred vi selv eier”, uttaler en 
engasjert Ahmed. 

Et nasjonalbibliotek - alt vi ikke 
forbinder med Somalia

Ahmed tar oss med til en stor åpen ei-
endom i sentrum av Hargeisa. Presidenten 

har allerede lagt grunnsteinen og nå skal 
byggingen starte. I 1991 lå hele Hargeisa 
i ruiner etter borgerkrigen. Nå skal de 
bygge et bibliotek. Det er noe vakkert 
over et nasjonalbibliotek i Hargeisa: Et 
bibliotek i Somaliland. Et nasjonalbibliotek 
står for alt vi ikke forbinder med Somalia; 
det står for ytringsfihet, folkeopplysning 
og demokrati.

De siste 23 årene har Somaliland klart 
det myndighetene i Mogadishu sliter med 
å få til. De har bygget opp samfunnsinsti-
tusjoner, skapt fred, sikkerhet og demo-
krati på Afrikas horn, og utfordrer derfor 
våre forestillinger om ”Somalia”.

Nedenfra og opp
Den suksessfaktoren somalilenderne vi 

møter er mest stolte av er at de bygger 
samfunnet selv nedenfra og opp. Vi må 
støtte demokratiske krefter i de landene 
som trenger det. Biblioteket i Hargeisa 
sender ut en beskjed til verdenssamfun-
net om hvor Somaliland og Somalia kan 
og vil gå i framtiden. Vi må ikke la dem 
mislykkes. 

Presidenten har allerede lagt grunnsteinen og nå skal byggingen av Somaliland National Library starte.

•	Tidligere Britisk Somaliland
•	Befolkning på 3,5 millioner
•	Hovedstad Hargeisa
•	Erklært selvstendig 1991
•	Anerkjennes ikke av noen 

andre stater

Somaliland

BIBLIOTEK OG NASJONSBYGGING
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Biblioteklokaler som stikker seg ut

14. mars 2009 åpnet den walisiske byen 
Cardiffs nye hovedbibliotek. Nybygget 
kostet 13,5 millioner britiske pund og ut-
gjør 17 000 kvadratmeter fordelt på seks 
etasjer. Det tok 2 år å bygge biblioteket.

EKSTERIØR OG INTERIØR
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Artikkelen ”26 millioner til utviklingsprosjekt” i Biblioteka-
ren nr 1 i år handlet om Nasjonalbibliotekets   prosjektstøtte 
til ulike norske bibliotek. På bakgrunn av listen som NB of-
fentliggjorde skrev vi om satsinga NB gjør gjennom prosjekt 
i regi av fylkesbibliotek: ”Alle fylkesbibliotek bortsett fra 
Sør-Trøndelag og Vest-Agder har fått prosjektmidler i 2015, 
noen til og med til flere prosjekt.” 

Fylkesbiblioteksjef Hildegunn Hestnes ved Sør-Trøndelag 
fylkesbibliotek gjør oss oppmerksomme på  at selv om de 
ikke er oppført som mottaker på listen NB la ut, har de  sam-
arbeidet, søkt og fått midler til to prosjekter ved siste tildeling:

•	 ”Folkebiblioteket fremmer folkehelse” – Fylkesbiblio-
tekene i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og 
Kunnskapssentret (kr 150 000).

•	 ”Nye kommuner - bibliotek i nye roller”, Nord- og Sør-
Trøndelag fylkesbibliotek (kr 500 000).

På NBs liste over tildelinger er altså kun oppført den som 
står som prosjekteier. Likeverdige samarbeidspartnere er 
ikke ført opp. Så det er mulig at det dermed er noen flere 
aktører som er usynlige i denne sammenhengen.

Takk til Hildegunn Hestnes for at dette blir synliggjort. 

Sør-Trøndelag har også fått 
midler til utviklingsprosjekt

Biblioteksjef

Vi har ledig 100 % fast stilling som  
biblioteksjef. Her kan du bli med å utvikle 
kommunens kulturliv, drifte et bibliotek i 
endring, og få spennende faglige  
utfordringer i biblioteksektoren. 

Du må ha godkjent utdannelse som  
biblioteksjef, ha god litteraturfaglig  
kompetanse og være opptatt av å utvikle 
biblioteket til en fysisk og digital møteplass. 
Personlig egnethet vektlegges.

Frist 22. mars 2015
www.e-h.kommune.no

Evje og Hornnes kommune
- hjertet i Agder
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- Antall søkere er omvendt 
proporsjonalt med lønnstrinnet...
Randi Rønningen fra UB Oslo og Heidi Scarth Hansen fra Lambertseter filial av Deichmanske biblio-
tek fortalte hvordan rekruttering ser ut fra et lederperspektiv.

Jobbsøkerkurs i BF-regi ga tips til tredjeårsstudentene

•	 Vis hvorfor du vil ha akkurat den jobben du søker på.
•	 Forbered deg på biblioteket du kommer til,  

når du skal på intervju. 
•	 Les nettsidene, facebook og artikler om biblioteket.
•	 Ikke masseprodusér søknader.

Jobbsøkerkurset er et tilbud hovedsak-
lig til bibliotekarstudenter ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus. Mandag 2. mars hadde 
BF satta av noen timer til å ruste dem til å 

takle overgangen til studentliv til yrkesliv 
best mulig. 

Forhandlingsleder Monica Deildok og 
prosjektmedarbeider Embret Rognerød 
loste deltakerne gjennom jobbmulighe-
tene for bibliotekarer, jobbsøking og job-
bintervju, og selvfølgelig også de viktige 
tingene rundt lønn og arbeidsavtaler. Så 

Tekst og foto: 
Erling Bergan

fikk studentene høre to representanter 
for dem de kan regne med å møte, 
om de søker på jobb i Oslo-omårdet i 
hvert fall.

Generasjonsskifte
Randi Rønningen er assisterende bi-

bliotekdirektør ved Universitetsbibliote-
ket i Oslo, men har også bakgrunn som 
forbundsleder i Bibliotekarforbundet i 
seks år. Hun kunne fortelle at det er flere 
i ledergruppa som har fagforeningsbak-
grunn. 

- Så det kan nok anbefales å ta på seg 
tillitsverv, hvis man ønsker å bli leder, sa 
hun med glimt i øyet. 

Rønningen meldte om nedgang i antall 
stillinger på UBO de siste 15 årene, noe 
som ikke er positivt for ferske biblioteka-
rer. Men den gode nyheten var at de står 
foran et generasjonsskifte.

- 53 av de tilsatte ved UBO er over 60 
år, og 33 av disse er bibliotekarer, sa hun. 

Embret Rognerød fra BFs 
sekretariat holder orden på 
(fra venstre) Heidi Scarth 
Hansen, Randi Rønningen og 
Monica Deildok

JOBBSØKING



21   Bibliotekaren  3/2015

Og dermed kan det åpne seg mulighe-
ter for en del nyutdannede

Av de 181 årsverkene (235 ansatte) 
ved Universitetsbiblioteket i Oslo ved 
siste årsskifte, er 13 lederstillinger, 86 
bibliotekarer, 27 fagreferenter, 31 råd-
givere/konsulenter, 14 ingeniører og 10 
sekretærer/studenter.

Ledervegring
Randi Rønningen gjentok det mange 

andre sier, at det ser ut til å være en viss 
ledervegring blant bibliotekarer:

- Antall søkere til ledige stillinger for 
bibliotekarer ser ut til å være omvendt 
proporsjonalt med lønnstrinnet stillingen 
ligger i, sa hun. 

Ellers kom Rønningen med et vell av 
tips. Blant annet at de ikke bør søke på 
alt for mange jobber på en gang, men at 
det samtidig er ok å være ambisiøs. At 
det ikke er noen vits i å sende inn generell 
søknad om jobb uten at det er knyttet til 

en konkret stillingsutlysing. At søknader 
bør være korte og at hull i CV-en bør 
forklares. At referanser er svært viktig.

- Ikke masseproduser søknader
Heidi Scarth Hansen er avdelingsleder 

på Lambertseter filial av Deichmanske 
bibliotek. Hun har også bakgrunn fra 
fagforeningsarbeid, som tillitsvalgt for alle 
BF-erne på Deichman. Hun fortalte om 
hva slags arbeidssted filialen er, at ikke 
alle filialer er like, og at de som søker bør 
vurdere hvilken filial som de selv vil kunne 
like å jobbe i. 

- Forbered deg på biblioteket du kom-
mer til, når du skal på intervju. Les nettsi-
dene, facebook og artikler om biblioteket, 
sa Heidi, som ikke anbefalte dem å mas-
seprodusere søknader. 

- Vis hvorfor du vil ha akkurat den job-
ben du søker på. 

Hun fortalte også at de nå har begynt 
med ulike typer intervju av søkere på 

ledige stillinger. De har hatt søkere inne 
til gruppeintervju, der de har måttet sam-
arbeide. Og de har blitt satt til å gjøre 
formidlingsoppgaver for å se hvordan de 
takler den typen utfordringer i jobbsam-
menheng. 

Heidi Scarth Hansen ser selvfølgelig 
etter de faglige kriteriene som trengs av 
søkere til en jobb, men hun legger også 
stor vekt på selvinnsikt, humor og sosial 
kompetanse. 

- Å arbeide i folkebibliotek er en sosial 
jobb, understreker hun. 

Stor interesse
Kurset samlet rundt 40 deltakere, som viser 

at det er stor interesse for å være best mulig 
rustet til å ta overgangen til arbeidslivet. 

De fleste av deltakerne går tredje året på 
bachelorstudiet. Det er fra nå og framover 
våren at de skal søke på ledige jobber og 
forhåpentligvis innkalles til intervju. 

BFs jobbsøkerkurs for bibliotekstudenter samlet rundt 40 deltakere. De fleste av deltakerne går tredje året på bachelorstudiet. Det er fra nå og fram-
over våren at de skal søke på ledige jobber og forhåpentligvis innkalles til intervju.

JOBBSØKING
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- Vil gjerne prøve en jobb hvor 
jeg kan bestemme litt mer
Maria Kråkmo, Regine-Marie Goa Eliassen og Hueng Tran var alle på BFs jobbsøkerkurs i begynnel-
sen av mars. Der lærte de noe nytt, og noe ble bekreftet.

Tredjeårsstudenter på jobbsøkerkurs

Tekst og foto: 
Erling Bergan

Maria Kråkmo og Regine-Marie Goa 
Eliassen er begge tredjeårsstudenter på 
bachelor. De har ikke søkt bibliotekar-
jobber ennå, men de har begynt å se 
litt på utlysningene. 

- Mange stillinger lyses ut før vi er 
ferdige. Men jeg har tenkt å søke på en 
stilling i morgen. Den er ledig fra april, 
så får vi se, sier Regine.  

Slår an en god tone
Hun har vært på jobbintervju før, men 

det var til jobber hvor hun ikke hadde 
bachelorgrad i bagasjen.  

- Samsvarer dine erfaringer fra in-
tervju med tipsene du hørte på kurset 
i dag?

- Ja, jeg tror det betyr mye at du slår 
an en god tone med de du snakker med, 
at det ikke bare er CV-en som betyr alt.

Maria har også vært på intervju før. 
Flere ganger. Og alltid fått jobb, innrøm-
mer hun. 

- Men på kurset her fikk jeg en del 
gode tips om hva man bør gjøre og 
ikke gjøre. 

- Hva slags jobb håper du å få nå?
- Det er fordeler med både fag- og 

folkebibliotek. Men jeg vil foretrekke 
folkebibliotek, da får man publikumskon-
takt på en annen måte. Man kan jobbe 
med alt fra barn til eldre, hjelpe dem 
med alt mulig. Det er all slags type folk 
på et folkebibliotek, og det gjør at det 
blir gøy. Man blir sosialarbeider i tillegg 
til formidler, sier Maria.

Mange vil bli på Østlandet
- Fikk du inntrykk av at det er vanske-

ligere å få jobb i folkebibliotek enn du 

trodde på forhånd?
- Ja, i hvert fall her i Oslo, hvor alle 

vil til Deichman. Men har man de rette 
egenskapene, bør det være mulig, sier 
Maria, som gjerne vil bli på Østlandet.

- Var det noe dere hørte i dag som 
overrasket dere, som var annerledes 
enn du trodde på forhånd?

- Jeg festet meg ved at du ikke skal se 

deg blind på at alle stillinger må være 
merket med bibliotekar, at selv om det 
står konsulent kan det være aktuelt å 
søke. Og at det å være ambisiøs er 
greit, for det jo litt typisk norsk å være 
beskjeden og usikker på seg selv, sier 
Regine, og legger til: 

- Jeg synes det er fint at de sier at 
selv om en bare har bachelor så kan en 

Regine-Marie Goa Eliassen (til venstre) og Maria Kråkmo er begge tredjeårsstudenter på bachelor. 
- Vi har jo hørt mye om at det er vanskelig å få bibliotekarer i lederstillinger. Jeg synes det er en 
interessant problemstilling. Jeg synes at man bør ta litt ansvar for det, og prøve seg på sånne stil-
linger, sier Regine. - Jeg vil gjerne prøve en jobb hvor jeg kan bestemme litt mer, sier Maria. 

Det å være ambisiøs er greit, for det jo litt 
typisk norsk å være beskjeden og usikker på seg 
selv. ”
”

JOBBSØKING
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for studentmedlemmer  
av BF ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved Universitetet i Tromsø i 2015. 

Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen bibliotekbransjen.  
Forbundsstyret skal ha kortfattet rapport om hvilket utbytte man hadde av deltakelsen.

Søknad sendes:  bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året.  
Har du spørsmål, ring BFs sekretariat: 48 02 09 00.

Stipend til studentmedlemmer

søke lederstilling, hvis en føler for det. 
Jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre 
det, men…

Bør ta ansvar
- Så nå er det flere stillinger som virke 

relevante?
- Ja, vi har jo hørt mye om at det er 

vanskelig å få bibliotekarer i lederstil-
linger. Jeg synes det er en interessant 
problemstilling. Jeg synes at man bør 
ta litt ansvar for det, og prøve seg på 
sånne stillinger. Selv om man bør ha litt 
erfaring først, så er det i hvert fall bra å 
sikte mot noe, sier Regine. Hun kunne 
godt tenke seg en lederstilling selv. 

- Ikke med en gang. Men etter hvert 
kan jeg absolutt det.

Maria slutter seg til det.
- Absolutt. Ikke med en gang, må 

jobbe litt på gulvet først og bli vant med 
det. Så vil jeg gjerne prøve en jobb hvor 
jeg kan bestemme litt mer. 

- På kurset ble dere minnet på at dere 
kan forhandle lønn ved tilsetting. Vil det 
falle lett for dere?

- Nei, det virker litt vanskelig. Det 
spørs selvfølgelig hvilke krav man har 
selv. Om man ikke er fornøyd, må man 
kunne spørre om det. Men om man 
skulle velge å ta jobben selv om den 
ikke gir lønnen man ønsker, avhenger 
vel av økonomien man har, sier Maria. 

- Det er jo et problem hvis man blir 
tilbudt lønn under tariff, da må det tas 
opp. Og hvis jeg hadde flyttet veldig 
langt, så hadde jeg kanskje følt det litt 
mer rettferdiggjort å spørre. Men hvis 
det bare dreier seg om å få litt ekstra, 
så vet jeg ikke om jeg ville gjort det, 

sier Regine.

Søker gjerne til Sørlandet
Hueng Tran er tredjeårsstudent på 

bachelor, og er klar for jobbmarkedet 
til sommeren.

- Har du begynt å søke jobb?
- Nei, ikke ennå. Jeg har begynt å se 

på stillingsannonser, men ikke sett meg 
ut noe konkret. I starten har jeg tenkt å 
søke sommerjobber i nærheten der jeg 
bor på Sørlandet. Jeg skjønner at det er 
mange søkere på jobber i Oslo-området. 
Når Deichman forteller om 1900 søkere 
på 8 stillinger tror jeg at det er lettere å 
starte ute i distriktene. Det er så mange 
som vil være i Oslo-området. 

- Lærte du noe nytt på jobbsøker-
kurset?

- At man kunne bli testet på formidling, 
det visste jeg ikke. Men ellers var det 
mange konkrete tips om hvordan jeg bør 
gjøre ting på jobbintervju, hvordan for-
berede meg, at jeg burde undersøke litt 
om arbeidsplassen jeg søker på. 

Være positiv og gi klare svar
Arbeid i bibliotek har Hueng bare 

erfaring fra gjennom praksisperiodene 
som del av studiet. Men han har vært 
på jobbintervju før, for en butikkjobb. 

- Stemte det du hørte her med hvor-
dan du opplevde jobbintervjuet den 
gang?

- Ja, jeg kjenner igjen det med å være 
positiv og gi klare svar. Jeg fikk positiv 
kjemi med intervjuerne den gang, og 
skjønte at det gikk greit. 

- På kurset her fikk du presentert tips 
for jobbsøking fra ledere i både folke-

Hueng Tran har ikke begynt å søke jobb ennå. 
- Jeg har begynt å se på stillingsannonser, 
men ikke sett meg ut noe konkret. I starten 
har jeg tenkt å søke sommerjobber i nærheten 
der jeg bor på Sørlandet.

bibliotek og fagbibliotek. Hvilken sektor 
frister mest?

- På forhånd tenker jeg kanskje mest 
på fagbibliotek. Men i starten, som ny-
utdannet kan jeg ikke være så kravstor. 
Et sted må man starte. Etter hvert blir 
det nok mest fagbibliotek på meg, sier 
Hueng, som fikk inntrykk av et tøft ar-
beidsmarked – noe som ikke overrasket 
ham. 

JOBBSØKING
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Slektsforskergull på 
Nasjonalbiblioteket
Slektsforskning er i vinden, og stadig flere besøker biblioteket for å få hjelp til å spore opp 
en navnløs tippoldefar eller bortkommen tante. Det siste halvåret har Nasjonalbiblioteket 
hatt ekstra fokus på slektsforskere som brukergruppe.

SLEKTSFORSKNING

NB Nasjonalbiblioteket er et kultur-
politisk redskap for langtidsbe-
varing av kulturarven, en viktig 

ressurs i infrastrukturen for norsk forskning, og 
det statlige utviklingsorganet for en nasjonal 
bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek.

De fleste slektsforskere er godt be-
vandret i folketellingene og kirkebøkene 
som er digitaliserte av Arkivverket. Men 
mange vet ikke at Nasjonalbiblioteket 
også har en rikholdig samling av nyttige 
ressurser: Bygdebøker, gamle aviser, 
slektsbøker med stamtavler, gamle 

adressebøker og telefonkataloger, norsk-
amerikanske utgivelser … Lista er lang, 
og sjansen er stor for at en av puslespill-
bitene til slektstreet ligger i magasinene 
under Solli plass.

Bygdebøkene er en grunnstein i norsk 
slektsforskning. Til sammen har det 
kommet ut flere tusen stykker, som dek-
ker det meste av landet og gir verdifulle 
opplysninger og gårds- og slektshistorie. 
Men mange av bøkene er trykket i små 
opplag og utgitt av entusiaster for mange 
år siden. I dag kan de være vanskelige, 
eller umulige, å få tak i.

Heldigvis har Nasjonalbiblioteket de 
aller fleste. Dette er også den eneste 
samlingen vi har stående fremme på 
åpne hyller – rett og slett fordi den er 
så mye brukt.

Hvordan finne fram
Den overveldende mengden av folke-

tellinger og kirkebøker kan fort bli av-
skrekkende. Hvordan finner man akkurat 
den personen man ser etter? Nøkkelen er 
å vite hvor de bodde og når. Og her finnes 
det også hjelp å få: Nasjonalbiblioteket 
har en nær komplett samling av gamle 

adressebøker og telefonkataloger.
De gamle telefonnumrene virker nok 

ikke lenger. Men her kan man finne ol-
defars eller oldemors adresse, og med 
denne informasjonen kan man finne dem 
igjen i de folketellingene som ikke er 
digitaliserte. Og her finnes ofte detaljert 
informasjon om fødested, yrke, forrige 
adresse, og mye annet. Samtidige kart 
er et annet uvurderlig hjelpemiddel når 
man navigerer i nedlagte kommuner og 
omrokkerte prestegjeld.

Nasjonalbiblioteket har også en stor 
samling av gamle stamtavler. Disse må 
riktignok tas med en klype salt. Noen av 
dem er åpenbart produkter av stormanns-
galskap: Via tvilsomme forbindelser går 
de tilbake til både Harald Hårfagre og 
selveste Noa med arken… Men de nær-
meste leddene kan inneholde verdifull 
informasjon.

Alt ut på nett
Nasjonalbiblioteket har et mål om å 

digitalisere hele samlingen. Vi er godt 
på vei, men ser allerede at kun én ting 
er sikkert: Det vil ta mange år. Likevel 
har det digitale tilbudet absolutt blitt så 

Tekst:  
Anders Kvernberg
Referansebibliotekar
Nasjonalbiblioteket
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omfattende at det har vist seg å være en god ressurs i både 
slektsforskning og annet kildearbeid.

Flere av de utsolgte bygdebøkene ligger ute. Og blant 800 
000 aviser fra 1763 til i dag, kan man blant annet finne ne-
krologer, ekteskapslysinger, jubileumsomtaler og mye annet 
personalia-stoff. Vet man ikke når en dødsannonse sto i avisa, 
måtte man tidligere snurre seg gjennom kilometervis med mi-
krofilm. Når avisene nå er tekstsøkbare, kan man derimot enkelt 
søke opp et navn, et stedsnavn eller en hendelse, og få den 
nøyaktige datoen.

Kurs til folket
Samtidig har vi ønsket å gi landets folkebibliotek en mulig-

het til å sette fokus på sin egen lokalhistoriske samling. Vi har 
blant annet laget en plakat som viser gangen i en slektsforsker-
undersøkelse. Vi har kalt plakaten ”Hvem var min oldefar?”, og 
her ser man hvordan det er mulig å følge et liv gjennom små 
opplysninger i avisannonser og kunngjøringer. Plakaten er nå 
sendt ut til 235 folkebibliotek.

Vi har også tilbudt oppsøkende foredrag og kurs til folkebi-
bliotekene denne våren. Vi har samarbeidet godt med lokale 
avdelinger av DIS, Norges største slektsforskerforening, som 
har et bredt kontaktnett blant de lokale folkebibliotekene. Etter 
kort tid var vi fullbooket, og har nå besøkt en rekke biblioteker 
fra Toten til Tromsø.

Enda flere står for tur, og vi håper at enda flere oldefedre 
graves fram fra papirene. Det er jo derfor vi tar vare på dem! 

SLEKTSFORSKNING
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Jeg føler at alle disse spørsmålene, som jeg har hørt i en eller 
annen form på nesten alle samlinger av bibliotekarer jeg har vært 
på, henger sammen. Uansett er det ikke noe det er lett å svare 
på, men jeg har tenkt mine tanker om dem. Selvsagt har jeg det!

Vårt image er delt i to, den ene delen strekker seg mot publikum 
og den andre mot våre eiere. For mange er fortsatt biblioteka-
ren en kvinne (greit nok så stemmer dette i de fleste tilfellene 
fortsatt), med håret i en stram knute, med strenge briller og et 
litt morskt oppsyn. Den mannlige stereotypen er vel nesten lik, 
bytt ut hårknuten med en litt tynnende hårmanke og vi er i mål. 
Mange er også fortsatt sikre på at man må være musestille på 
biblioteket, og at vi nok bare har bøker. Kanskje noen lydbøker 
også hvis man er heldig. Dere kjenner alle dette her, vi spøker 

Hallo? Ser noen oss?
Det er ting som ofte blir diskutert når bibliotekarer møtes: Hvorfor kjenner ikke flere folk til 
hva vi gjør? Hvorfor blir vi ikke satt mer pris på fra kommunenes side? Hvorfor er det alltid 
noen politikere som ikke ser poenget med oss, eller vil kutte drastisk i budsjettene våre?

POLITISK GJENNOMSLAG

Jan-Egil Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er ut-
dannet 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.

nok om det oss i mellom. Når vi nå kan oppleve laiv mellom bok-
hyllene, rollespill i siloer, bokdating, bokomtaler på snapchat, og 
tattoveringer/piercinger liberalt spredt blant bibliotekarene så blir 
det ekstra irriterende å måtte jobbe mot stereotypiene. Heldigvis 
så begynner det å spre seg blant våre brukere, så ting blir bedre. 
Det passer veldig bra, for jeg føler at vi må jobbe litt mer på den 
andre delen av vårt image. Nemlig det vi presenterer for våre eiere.

Med våre eiere så tenker jeg i hovedsak på kommunene og på 
politikerne. Jeg vet at mange politikere er glade i oss, men likevel 
virker det som at mange saker handler om at politikerne ikke helt 
forstår hva de skal gjøre med oss. Hvis de tror at vi bare er et 
boklager, eller at vi kun driver med utlån av medier så ser jeg at 
det kan bli vanskelig for noen. Nei, når jeg tenker meg om så kan 
jeg ikke se det, men som et tanke-eksperiment så prøver jeg.

Fortsatt nei, jeg ser fortsatt verdien i å ha tilgang til bøker og 
andre medier. Det var en digresjon. 

Poenget er at når de tror at det er det eneste bibliotekene 
og bibliotekarene duger til, så blir det mindre sannsynlig at vi 
får se mer penger. Jeg tror at det er her vi må jobbe hardere, vi 
må vise hvor mye vi kan gjøre. Utdannede bibliotekarer har jo 
litt informasjonsvitenskap i bagasjen, og dette er jo virkelig noe 
kommunene og politikerne burde se verdien av! Og det er jo bare 
en ting! Hvis vi ser på hva et bibliotek kan tilby, litt forskjell fra 
bibliotek til bibliotek selvfølgelig, så er det jo ufattelig mye egent-
lig! Vi er en av de få gjenværende møtearenaene, hvor man ikke 
trenger å betale. Vi er et nøytralt sted som burde passe perfekt 
til møter i regi av kommunen, folkemøter og lignende. Vi kan drive 
opplæring når det gjelder pc-bruk og internettbruk. Kildekritikk? 
Vel, hva med å høre på biblioteket om det? 

Jeg kan skrive side opp og side ned når det gjelder alt vi kan 
som jeg føler at folk ikke får med seg. Noen ganger får jeg lyst til å 
stikke hodet inn på kontoret til en tilfeldig politiker og rope “Hallo? 
Ser dere oss?”. Spesielt hver gang jeg hører om budsjettkutt fra 
bibliotekene rundt om i landet. Jeg får trøste meg med alt det mor-
somme jeg kan gjøre på biblioteket, og alle de trivelige folkene jeg 
møter der. Selvsagt mens jeg prøver å finne på noe lurt for å få de 
med pengesekken til å se på oss med gavmilde øyne. Ill
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Nest mest populære yrke i Storbritannia
Bibliotekarer danker ut leger, advokater, lærere og journalister. 

Tekst: 
Erling Bergan

OMDØMME

Det britiske firmaet YouGov har gjennomført en nettbasert 
spørreundersøkelse for å finne de mest ettertraktede yrkene 
i Storbritannia.  Kanskje noe overraskende at forfatter og 
bibliotekar topper lista. Selv om yrker som sykepleier og in-
geniør mangler på lista YouGov publiserte, har bibliotekarene 
danket ut leger, advokater, lærere, journalister, filmstjerner 
og astronauter. 60 % av de spurte ville bli forfatter, mens 54 
% ville bli bibliotekar. Det er et langt skritt ned til legeyrkets 
popularitet på 39 %. For ikke å snakke om astronauten på 27 
%. Aller nederst på lista finner vi gruvarbeider, som bare 5 % 
av de spurte sa at de ville være. 

Økt interesse med stigende alder
Av det underliggende materiale går det fram at interessen 

for bibliotekaryrket stiger med alder. Mens altså 54 % av alle 
de 14.000 spurte var positive til selv å bli bibliotekar, var det 
i aldersgruppen 18-24 nede i 43 % og i aldersgruppen 60+ 

oppe i 59 %. 
Kjønnsfordelingen er også klar, om enn i mindre grad enn en 

kanskje kunne forvente. 44 % av de mannlige respondentene 
svarte at de ville være bibliotekar, mens 64 % av kvinnene 
svarte det samme.

Mest populært blant de liberale ”i midten”
Undersøkelsen har også underliggende materiale som fortel-

ler om politisk ståsted for respondentene, basert på hva de 
stemte ved siste valg. Mens gjennomsnittet altså var 54 % 
positive til bibliotekaryrket, var dette 50 % blant de som stemte 
UKIP (det innvandrings- og EU-kritiske partiet), 51 % blant de 
konservative velgerne, 56 % blant Labours tilhengere og hele 
66 % blant de som stemte på Liberaldemokratene.  

Geografisk er det mindre forskjeller, men interessen for 
bibliotekaryrket stiger med avstanden til hovedstaden: 52 % 
vil bli bibliotekar i London, mens 56 % ønsker det samme i 
Skottland og Wales. 

YouGov er et britisk firma som driver spørreundersøkelser 
og analyser i mange land, også i Norden. 

Er bibliotekardrømmen utslag av manglende fantasi?
I kommnetarfeltet under YouGov-presentasjonen skrev en 

av debattantene: 
”Librarian? Good grief! What a lack of imagination the nation 

is suffering from. Who would consider shuffling books around 
to be the best occupation. It’s probably the least creative job 
imaginable. I can only assume that the options given were 
restricted to those shown otherwise we are in trouble.”

Han fikk prompte svar:
”I’m a librarian and my job is incredibly creative. I work 

with over forty schools, partner up with various agencies, run 
reading groups, go out to post-natal groups and sign babies 
and their families up and have volunteers who are nearly 100 
- we cater from womb to tomb! I get to discuss books, online 
resources, plan educational packs and run events celebrating 
everything from the Magna Carta to Bookstart Bear. People 
come to us for advice on local history, academic research, 
help with where to go when bereaved... we are multi-skilled 
and I learn something new every single day and love serving 
my community.”

Kritikeren viste seg å være bibliotekbruker 
Med denne solide dosen hverdagsskildring av hva bibliotekar-

yrket kan by på av oppgaver, måtte debattanten krype til korset: 
”Bravo! I stand corrected. I’m very pleased to hear you enjoy 

your work and it obviously gives you great personal satisfaction 
as well as being a wonderful resource for the local community. 
I am as it happens a great supporter of my local library service 
and they do a sterling job. I now somewhat regret my flippant 
remarks and apologise for any offence you may have taken. 
Keep up the good work.” 
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Lover tøff omstilling i 
norsk arbeidsliv
Siv Jensen avlyser krisen i norsk økonomi og forbereder seg på tøff debatt om 
omstillingene i arbeidslivet. 

Finansminister Siv Jensen (Frp) var 
gjest på YS` årlige inntektspolitiske 
konferanse 24. februar. Her samles hele 
YS og setter tonen foran årets lønnsfor-
handlinger.

I en tid preget av fall i oljeprisen og 
svekket kronekurs har arbeidstaker-
organisasjonene allerede signalisert 
at de er innstilt på moderasjon i årets 
mellomoppgjør.

- Det er ingen tvil om at vi står foran 
et skifte i norsk økonomi. Vår evne til 
omstilling kommer til å bli satt på prøve. 
I slike tider er forholdet mellom partene 
særlig viktig, understreket finansminister 
Siv Jensen.

 
Myk tone, fast budskap 

Finansministerens melding til YS var 
mindre preget av krisemaksimering enn 
man kanskje skulle tro. Hun inviterte til 
debatt om det hun kaller «en ny normal 
i norsk økonomi». Jensen mener regje-
ringens planlagte reformerer er det som 
skal til for å sikre god velferd og trygge 
arbeidsplasser i framtiden. De foreslåtte 
endringene i arbeidsmiljøloven er den 
reformen det står aller mest strid om.

Striden om oppmykingen av arbeids-
miljøloven, og flere av de øvrige refor-
mene, har allerede satt forholdet mellom 
partene på prøve. Under YS-møtet var 
det en noe mykere tone å spore.

- Reformer vil hjelpe oss inn i den nye 
tiden, samtidig skal tryggheten i arbeids-
livet ligge fast. Folk skal ikke jobbe flere 

Tekst: 
Siv M. Bjelland 
Foto: 
Audun Hopland

- Jeg håper vi klarer å bygge en felles base for 
forståelse. Målet må være enighet om å sikre 
velferd og arbeidsplasser, sa Siv Jensen da hun 
var hos YS.
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timer og mer overtid, sa Jensen.
- Jeg håper vi klarer å bygge en felles 

base for forståelse. Målet må være enig-
het om å sikre velferd og arbeidsplasser, 
sa Jensen.

Ingen krise i norsk økonomi
Siv Jensen avblåste den varslede kri-

sen i norsk økonomi, men iveren etter 
reformer og omstilling er like frisk.

- Vi har ingen krise, vi er godt rustet 
for omstillingen fra oljeøkonomi til en 
ny normal som skal gi trygge gode 
arbeidsplasser. Men omstilling er alltid 
krevende, sa finansministeren.

Eksperter forventer at veksten interna-
sjonalt vil øke i 2015, men regjeringen 
er klar på at dette ikke er noen grunn til 
å hvile på laurbærene.

- En lavere produktivitetsvekst vil 
kunne trekke noe ned i Norge, men vi 
vil fortsatt ha glede av en stor oljesektor 
i mange år. Men de nye arbeidsplas-
sene og ny utvikling må komme i andre 
sektorer. Selv om Norge har lav ledighet 
og økonomisk vekst må vi ikke utsette 
omstillingen, sa Jensen.

Varsko om svekket produktivitet
- Produktiviteten her til lands har 

stagnert siden 2006. Verdien av vår 
arbeidsinnsats er vår viktigste formue. 
Den utgjør 81 prosent av den framtidige 
nasjonalformuen. Hvis vi klarer å øke 
produktiviteten med 0,2 prosent per år 
vil det gi bedre avkastning enn en samlet 
oljeformue, sa Jensen.

Der den enkelte arbeidstaker kanskje 
ikke ser like lyst på å skulle skifte jobb 
oftere, pekte Siv Jensen på økt mobilitet 
i arbeidsmarkedet som en god medisin 
for et trygt norsk arbeidsliv.

- Det skarpe oljeprisfallet forsterker 
omstillingsbehovet. Norske arbeidsta-
kere er vant til omstilling. Det er et godt 
utgangspunkt. Selv om vi ser tendenser 
til økt ledighet, er strømmen til nye stil-
linger sterk. Arbeidskraften kan lett flytte 
seg mellom næringer, sa Jensen.

Felles virkelighetsforståelse, 
uenige om virkemidlene

Forbundsleder i Delta, Erik Kollerud, 
som også er første nestleder i YS og 
leder i YS Kommune, utfordret finans-
minister Siv Jensen om rekruttering av 
ansatte til offentlig sektor.

- Vi har gode systemer i norsk ar-
beidsliv for å skape samarbeid. Det 

interessante er å diskutere virkemidlene, 
sa Kollerud.

- Hvordan skal vi rekruttere tilstrek-
kelig kompetent arbeidskraft til offentlig 
sektor i framtida? En velfungerende 
offentlig sektor legger til rette for privat 
sektor. Hva med rammebetingelsene for 
offentlig sektor når vi står overfor den 
ekstreme utfordringen vi har med den 
demografiske utviklingen og kvaliteten i 
tjenestene, sa Kollerud.

Finansministeren sa seg enig med Kol-
lerud og berømmet YS for ønsket om å 
være med å delta. Hun trakk atter fram 
omstilling som nødvendig og at arbeids-
takerne beveger seg mellom jobber som 
en god løsning:

- Tilgangen på ingeniører har blitt 
bedre på grunn av fallet i oljeprisen. 

Disse blir nå tilgjengelige for jobber i 
offentlig sektor, for eksempel i jernba-
neverket, hvor det har vært mangel på 
dyktige ingeniører.

Planlegger ikke for mer privatisering
Regjeringen vil satse på kunnskap og 

Siv Jensen sa blant annet at de ønsker 
å styrke yrkesfagene. Hun var ikke 
konkret om helsefagarbeidere og andre 
yrkesgrupper innenfor helse og omsorg 
som det blir dramatisk økt behov for 
gjennom demografiforskyvningene som 
vil komme, den såkalte eldrebølgen. Da 
må det større budsjetter til enn omsorgs-
budsjettet.

På spørsmål om hvordan hun ser for 
seg at vi skal finansiere de økte beho-
vene i eldreomsorgen i et langtidsper-

Det skarpe oljeprisfallet forsterker 
omstillingsbehovet. Norske arbeidstakere 
er vant til omstilling. Det er et godt ut-
gangspunkt. Selv om vi ser tendenser til 
økt ledighet, er strømmen til nye stillinger 
sterk. Arbeidskraften kan lett flytte seg 
mellom næringer. ”

”

Under årets inntektspolitiske konferanse i YS-regi kunne forbundene høre finansminister Siv Jensen 
avblåse den varslede krisen i norsk økonomi. - Vi er godt rustet for omstillingen fra oljeøkonomi 
til en ny normal som skal gi trygge gode arbeidsplasser. Men omstilling er alltid krevende, sa 
finansministeren.
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spektiv, om folk skal betale mer skatt 
eller må vi privatisere mer, svarte hun:

- Vi planlegger ikke for mer privatise-
ring, men for mer konkurranse, bedre 
ressursutnyttelse og større valgfrihet 
for brukerne av ulike velferdstjenester. 
Private aktører skal ikke erstatte, men 
være et supplement til det offentlige. Vi 
må utnytte fellesskapets ressurser på en 
best mulig måte, svarte Jensen.

Arbeidstidsreform, kommunereform, 
skattereform og politireform har allerede 
skapt mye bråk og splid mellom regje-
ringen og arbeidstakerorganisasjonene. 
Men under møtet hos YS var tonen som 
sagt gemyttelig. Allerede førstkommende 
fredag skal partene møtes i kontaktut-
valget til regjeringen for å diskutere, så 
spørs det om tonen ikke skjerpes.

9000 har mistet jobben i 
oljenæringen

Den mest kritiske røsten kom fra 
lederen for SAFE, forbundet for de YS-
medlemmene som jobber i oljenæringen, 
Hilde Marit Rysst. Hun synes finansmi-
nisteren tok vel lett på oppsigelsene i 
kjølvannet av oljeprisfallet, og var ikke 
enig i Siv Jensens innforståtte erklæring 
om at oljealderen er over.

- Ansatte i oljebransjen er ikke klar for 
å si at oljealderen er ferdig. 9.000 per-
soner i bransjen min har mistet jobben 
som følge av lavere oljepris, ikke bare i 
Stavanger men i mange kommuner rundt 
omkring i hele landet. Dette får blant 
annet følger for skatteinngangen til disse 
kommunene, sa Hilde Marit Rysst.

- Oljenæringen blir ikke borte, men vi 
gir ikke lenger gass. Vi skal videreføre 
stabile rammebetingelser for en næ-
ring som er så viktig for Norge, svarte 
Jensen lederen for de YS-organiserte i 
oljenæringen.

Vi planlegger ikke for mer privatisering, 
men for mer konkurranse, bedre ressursut-
nyttelse og større valgfrihet for brukerne av 
ulike velferdstjenester. Private aktører skal 
ikke erstatte, men være et supplement til 
det offentlige. Vi må utnytte fellesskapets 
ressurser på en best mulig måte. ”

”

Siv Jensens 5 grep for bedre 
ressursbruk
1. Reformer i offentlig sektor (opp-

myking av arbeidsmiljøloven, kom-
munereformen, nærpolitireformen, 
skattereformen)

2. Mer konkurranse, avregulering og 
avbyråkratisering

3. Et bedre skattesystem (Regjeringen 
mener redusert skattetrykk viktig, 
fordi det svekker konkurranseevnen)

4. Resultatfokus
5. Tydelig budsjettprioritering. 

YS-leder Jorunn Berland og finansminister Siv Jensen følges av pressa  på vei ut fra YS’ inntektspolitiske konferanse.
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for 
medlemmer av BF i 2015. Stipendet skal bidra til faglig utvikling for 
BFs medlemmer.

Søknaden kan gjelde etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse 
på arrangement, arbeid med større artikler for Bibliotekaren, studieturer, studieopphold, 
hospitering, prosjekt, m.m.

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren oppfordres spe-
sielt 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 kan være en del 
av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer

- Ansvarlig oppgjør, med vekt på lavtlønte

Årets tariffoppgjør er et mellom-
oppgjør. Det innebærer at partene 
kun forhandler om kroner og ører, 
og ikke om bestemmelser i tariffav-
talene. YS har vedtatt å forhandle 
samordnet.

– YS har lenge støttet prinsippene 
bak frontfagsmodellen. Den sam-
lede lønnsveksten for arbeidere og 
funksjonærer i industrien skal være 
normgivende. Frontfagsmodellen 
må praktiseres slik at den sikrer fort-
satt legitimitet blant arbeidstakerne, 
understreker Berland.

YS-lederen mener frontfagsmo-
dellen og ansvarlige lønnsoppgjør 
kan ta mye av æren for at vi har hatt 
høy sysselsetting og god fordeling 
gjennom mange år.

– Hvis lønnsomheten i ek-
sportsektoren svekkes betydelig, 
vil moderate oppgjør være det minst 
risikofylte og det mest solidariske. 

YS vedtok 24. februar sine krav til årets mellomoppgjør. - YS legger til grunn at det er rom 
for reallønnsvekst, at medlemmene skal ha sin rettmessige andel av verdiskapingen og at 
lavtlønte må sikres særskilte tillegg, opplyser YS-leder Jorunn Berland.

Faren er at det kan øke forskjellene 
hvis norsk økonomi fortsetter å gå 
godt.

– Derfor har fagbevegelsen en 
viktig rolle i å ta ut den lønnsvek-
sten det er rom for, slik at den gode 
fordelingen videreføres. Det vil opp-
rettholde etterspørsel, lønnsomhet 
og sysselsetting i norsk økonomi, 
sier Berland.

YS’ inntektspolitiske dokument tar 
også for seg Regjeringens forslag til 
endringer i arbeidsmiljøloven. YS er 
sterkt kritiske til endringene, som i 
all hovedsak forbedrer arbeidsgi-
vernes rettigheter på bekostning av 
arbeidstakernes.

– Flere midlertidige stillinger 
fører til dårlig fordelingspolitikk. 
Forslagene vil også undergrave 
de sterke sidene i norsk økonomi, 
mener Berland. 
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Den økonomiske situasjonen 
foran inntektsoppgjøret 2015
YS vedtok i februar 2014 inntektspolitisk dokument for hele tariffperioden 2014-2016. Ved 
mellomoppgjøret 2015 vil dette fortsatt gjelde. Her er dokumentet vedtatt for 2015.

Inntektspolitiske dokument vedtatt av hovedstyret i YS 24. februar 2015

ARBEIDSLIV OG ØKONOMI

•	 YS støtter prinsippene bak frontfagsmodellen
•	 Lønnsdannelsen må være fleksibel nok til å gi 

rom for nødvendige strukturelle endringer 
•	 YS vil gjennomføre årets lønnsoppgjør samordnet
•	 YS mener det er rom for reallønnsvekst i 2015
•	 Det må sikres særskilte tillegg til lavtlønte.

Et markert fall i etterspørselen fra pe-
troleumsvirksomheten, en relativt svak 
utvikling både i fastlandsinvesteringene 
og husholdningenes etterspørsel ventes 
å bidra til svak aktivitetsvekst i 2015. 
Imidlertid har en svekket krone lettet 
situasjonen for norsk eksportsektor, 
og prognosene for etterspørselen etter 
tradisjonelle varer peker oppover. Interna-
sjonale forhold trekker i litt ulike retninger. 
Situasjonen er fortsatt svak for mange 
land i Eurosonen, viktige eksportmarke-
der for norsk konkurranseutsatt sektor, 
mens økonomien i USA viser tegn til 
bedring. I sum antas det å være en viss 
risiko for økt ledighet i 2015.

Disponibel realinntekt i Norge har 
vokst med 29 prosent i tiårsperioden 
fra 2004-2014. Fra 2004 har produkti-
vitetsveksten vært svakere enn tidligere, 
og reallønnsveksten har støttet seg på et 
gunstig bytteforhold mot utlandet, der vi 

solgte dyrt og kjøpte billig på verdens-
markedet. Med fallet i oljeprisen er dette 
bytteforholdet ikke lenger like gunstig.

Frontfagsmodellen og ansvarlige lønns-
oppgjør har bidratt til høy sysselsetting 
og god fordeling i Norge. Dersom ek-
sportsektorens lønnsomhet svekkes be-
tydelig, vil moderate lønnsoppgjør være 
det minst risikofylte og mest solidariske. 
Faren ved moderasjon er imidlertid at 
det kan øke forskjellene dersom norsk 
økonomi fortsetter å gå godt. Fagbeve-
gelsen har derfor en viktig rolle i å ta ut 
den lønnsveksten det er realøkonomisk 
rom for, slik at den gode fordelingen 
videreføres. Det opprettholder etter-
spørsel, lønnsomhet og sysselsetting i 
norsk økonomi.

YS har lenge støttet opp om prin-
sippene bak frontfagsmodellen. Det 
må være lønnsveksten i industrien for 
arbeidere og funksjonærer samlet som 

skal være normgivende for resten av 
økonomien. Modellen må være en norm 
og praktiseres på en måte som sikrer fort-
satt legitimitet blant arbeidstakerne, slik 
Holden-III-utvalget også understreket. 

Videre er det viktig at lønnsdannelsen 
er fleksibel nok til å gi rom for nødven-
dige strukturelle endringer. For eksempel 
anslår SSB gjennom Helsemod at Norge 
vil kunne mangle 58000 helsefagarbei-
dere i 2035. Norge står overfor store 
utfordringer knyttet til det fremtidige 
arbeidskraftbehov, og det må vilje og 
ressurser til for å løse dette.  YS mener 
frontfaget er viktig for en sunn utvikling 
i norsk økonomi, men at det ikke må 
hindre omstilling og rekruttering av rett 
kompetanse til samfunnsoppgaver vi vet 
vil øke i omfang fremover. 

YS vil gjennomføre årets lønnsoppgjør 
samordnet. Det er sentralt at medlem-
mene får sin rettmessige andel av verdi-
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skapningen, og YS legger til grunn at det 
er rom for reallønnsvekst i 2015. Det må 
sikres særskilte tillegg til lavtlønte.

Om forståelsen av 
frontfagsrammen 

Frontfagets lønnsvekstrate er ukjent i 
selve lønnsåret. Denne vekstraten kjen-
ner vi ikke før i februar året etter, når TBU 
legger fram sine beregninger. Det betyr 
at alle som ikke er utsatt for internasjonal 
konkurranse må ta en beslutning under 
usikkerhet. Normen for årets lønnsvekst 
i frontfaget må anslås for inneværende 
forhandlingsår. 

I februar måned etterfølgende år vet 
man resultatet. Oppgjørene utenfor 
frontfaget kan først da justeres for 
feilanslag. Samtidig må man anslå hva 
man tror inneværende års lønnsvekst 
vil bli. Slik kan man, fra år til år, anslå 
og etterjustere for å få samme vekstrate 
over tid i hovedområdene i økonomien. 
Praktisering av frontfagsmodellen betyr 
at også eventuelle etterslep skal justeres.

Om regjeringens forslag til 
lovendringer 

Regjeringen har foreslått betydelige 
endringer i arbeidsmiljøloven. Reglene 
om midlertidig ansettelse, arbeidstid, 
aldersgrenser og straff er foreslått endret. 
YS er sterkt kritiske til endringene som 
i all hovedsak forbedrer arbeidsgivernes 
rettigheter på bekostning av arbeidsta-
kernes.

Det mest alvorlige er at regjeringen 
foreslår å fjerne hovedregelen om mid-
lertidig ansettelse som har ligget fast i 
norsk rett i lang tid. Prinsippet går ut på 
at faste arbeidsoppgaver skal utføres av 
fast ansatte og er foreslått endret ved at 
arbeidsgivere skal kunne ansette midlerti-
dig i inntil ett år uten at det er midlertidige 
oppgaver som skal utføres. YS tror dette 
vil føre til betydelige endringer i norsk 
arbeidsliv og mener det er uakseptabelt.

Regjeringens forslag er et angrep på 
det organiserte arbeidsliv. Det vil i sin tur 
svekke partssamarbeidet og samordnin-
gen av lønnsdannelsen. Samordningen 
av lønnsdannelsen understøtter både høy 
verdiskaping, god vekst og god fordeling, 
samtidig som det motvirker inflasjons-
driverne fra ukoordinerte lønnsoppgjør 
uten ankerfeste i den faktiske, makroøko-
nomiske situasjonen. Økt midlertidighet 
fører til dårlig fordelingspolitikk og øker 
andelen av lavproduktive jobber i økono-

mien. Regjeringens forslag vil undergrave 
en styrke i norsk økonomi som er godt 
beskrevet, blant annet i Holden III.

Det er ikke belegg for å tro at regje-
ringens forslag til utvidete åpningstider 
og søndagsåpne butikker og filialer 
medfører tilsvarende omsetningsøkning. 
Forslagene tvinger virksomheter til å 
holde lenger åpent i konkurranse med 
hverandre, og reduserer produktiviteten 
samlet. Dermed faller grunnlaget for 
reallønnsøkninger. Myndighetene har et 
ansvar for å balansere tilgjengelighet på 
varer og tjenester med rammevilkår som 
gjør det mulig å drive bedriftsøkonomisk 
effektivt, samfunnsøkonomisk lønnsomt 
og samtidig opprettholde et godt ar-

YS har lenge støttet opp om prinsippene 
bak frontfagsmodellen. Det må være lønns-
veksten i industrien for arbeidere og funksjo-
nærer samlet som skal være normgivende for 
resten av økonomien. Modellen må være en 
norm og praktiseres på en måte som sikrer 
fortsatt legitimitet blant arbeidstakerne. ”

”

beidsliv. Det er vanskelig å se at en slik 
avveining peker i retning av enda mer 
utvidet åpningstid.

Det er videre foreslått endringer i 
arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid 
som gir færre begrensninger i hvordan 
arbeidsgiver kan organisere arbeidstiden. 
Dette er også endringer som er til ugunst 
for arbeidstakerne og som en samlet 
norsk fagbevegelse kjemper i mot. 

YS har vedtatt sitt inntektspolitiske dokument før lønnsoppgjøret. I år er dette et mellomoppgjør, 
det vil si at partene forhandler om kroner, ikke om andre endringer i tariffavtalenes tekster. Her er 
YS-stat samlet en nattetime under meglinga i oppgjøret for tre år siden. (Foto: Erling Bergan)
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Lønnsvekst på 3,2 prosent
TBU anslår årslønnsveksten i 2014 for ansatte i de største forhandlingsområdene til om lag 
3,2 prosent. Forskjellene mellom områdene er små.

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) med foreløpige tall:

•	 Anslår årslønnsveksten i 2014 til ca 3,2 prosent.
•	 Lønnsoverhenget til 2015 anslås til ca 1,4 prosent.
•	 Reallønn anslås å ha økt fra 2013 til 2014  

med 1,6 prosent.
•	 Anslår gjennomsnittlig konsumprisvekst fra 2014 til  

2015 til om lag 2,25 prosent.

Lønnsveksten i de største forhand-
lingsområdene varierte fra 3 prosent 
for industriarbeidere i NHO-bedrifter 
og kommuneansatte til 3,5 prosent for 
ansatte i Virkebedrifter i varehandelen, 
melder Det tekniske beregningsutvalget 
for inntektsoppgjørene (TBU). 

For alle ansatte i industrien i NHO-

bedrifter er lønnsveksten foreløpig anslått 
til om lag 3,25 prosent. 

I etterkant av lønnsoppgjøret i frontfa-
get i 2014 anslo NHO, i forståelse med 
LO, lønnsveksten samlet for arbeidere og 
funksjonærer i industrien i NHO-området 
til å bli 0,6 prosentpoeng lavere enn i 
2013. 

Det tilsa en årslønnsvekst på 3,3 pro-
sent fra 2013 til 2014.

Lønnsoverheng på 1,4 prosent
Lønnsoverhenget til 2015 anslås i gjen-

nomsnitt til om lag 1,4 prosent i de største 
forhandlingsområdene.  For hovedområ-
dene varierer anslagene fra vel 1 prosent 
for industriarbeidere i NHO-bedrifter og 
ansatte i Virke-bedrifter i varehandelen til 
2 prosent for statsansatte. 

Reallønn etter skatt for en lønnstaker 
med gjennomsnittlig årslønn anslås å ha 
økt med 1,6 prosent fra 2013 til 2014. 
Dette er noe lavere enn veksten i reallønn 
etter skatt fra 2012 til 2013, noe som 
skyldes en lavere lønnsvekst før skatt. 
Lavere skatt på lønn fra 2013 til 2014 
ga et positivt bidrag til veksten i reallønn 
etter skatt. 

Variasjonen i reallønn etter skatt mel-
lom de ulike forhandlingsområdene var 
relativt små.  

Utvalget anslår en gjennomsnittlig 
konsumprisvekst på om lag 2,25 prosent 
fra 2014 til 2015. Usikkerheten i prisveks-
tanslaget for 2015 er spesielt knyttet til 

Ådne Cappelen, leder av Teknisk beregnings-
utvalg for inntektsoppgjørene (TBU), la fram 
utvalgets foreløpige rapport i februar i år. 
(Arkivfoto: Arbeidsdepartementet)
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Litteratur &  
musikk i New York 
13.–21. mars
Pris frå 18 950,-
Med Ragnar Hovland 

Roma & Toscana 
11.–18. april 
Pris frå 13 975,- 

Skottland & 
Nord-England 
29. april – 6. mai 
Pris frå 12 995,- 

Berlin 
29.april – 4. mai 
Pris frå 10 990,- 

Normandie  
& Paris 
20.–27.mai
Pris frå 14 950,-
Med Sylfest Lomheim 

Beatles-tur  
til Liverpool 
20.–25. mai 
Pris frå 12 990,- 

Stockholm,  
Tallinn & Riga 
20.–28. juni 
Pris frå 11 995,- 

Færøyane 
1.–5. juli
Pris frå 14 990,- 

Island
2.–7. august og
20.–25. august
Pris frå 13 475,-
Med Sylfest Lomheim

Moskva & 
St. Petersburg
5.–12. september &
3.–10. oktober
Pris frå 26 950,- 
Med Hans-Wilhelm 
Steinfeld

New Orleans 
& Texas
8.–19. oktober 
Pris frå 21 800,-

New York & 
Washington
9.–18. oktober 
Pris frå 23 950,- 
Med Eva Bratholm

Nashville, 
Memphis & 
New Orleans
30. oktober –  
8. november
Pris frå 23 975,- 
Med Olav Stedje

USA – 
Midtvesten
17.–28. juli 
Pris frå 21 550,-

TLF. 918 20 304 
www.fotefartemareiser.no

Hans-WilHelm steinfeld

olav stedje ragnar Hovland sylfest  lomHeim

eva bratHolm

400 kroner rabatt til medlemmer i  
Bibliotekarforbundet på alle reisene.

utviklingen i kronekursen, oljeprisen 
og elektrisitetspriser.

Sysselsettingen økte med litt over 
en prosent 

Sysselsettingen økte med 1,1 
prosent i 2014, om lag som i 2013. 
For første gang på lang tid økte ikke 
sysselsettingen i verfts- og trans-
portmiddelindustri eller i reparasjon 
og installasjon av maskiner og utstyr 
som er industrinæringer med store 
leveranser til oljevirksomheten. 

Sysselsettingsraten falt også i 
2014. Nivået er betydelig lavere enn 
før finanskrisen. 

Arbeidsledigheten økte gjennom 
andre halvår av 2014 og ledighetsra-
ten (AKU) i 4. kvartal var 3,7 prosent. 
Gjennomsnittlig arbeidsledighet for 
året som helhet var 3,5 prosent.  

Svekket konkurransesituasjon 
for norske bedrifter 

Utviklingen i konkurranseevnen 
belyses av Beregningsutvalget gjen-
nom flere indikatorer de siste ti årene. 

Flere av disse komponentene 
og særlig kostnadsindikatorer, har 
gjennomgående pekt i retning av en 
svekket konkurransesituasjon for nor-
ske bedrifter. 

Dette bildet står noe i motsetning til 
resultatene når det gjelder sysselset-
ting og faktisk produksjonsutvikling i 
Norge, sammenliknet med andre land. 

Mens en rekke økonomiske indika-
torer for Norge fremstår som bedre 
enn for mange andre land, innebærer 
allikevel det høye kostnadsnivået 
at bedrif tenes konkurranseevne 
framover kan være usikker i deler av 
økonomien.  

De gjennomsnittlige 
timelønnskostnadene

Frontfagsmodellen innebærer at 
industriens konkurranseevne ivaretas 
ved en lønnsdannelse som over tid 
gir en stabil andel av verdiskapin-
gen til henholdsvis kapitaleiere og 
lønnstakere. 

Lønnskostnadene som andel av 
brutto faktorinntekt i norsk industri, 
har svingt med konjunkturene rundt et 
relativt stabilt nivå. I 2014 sank lønns-
kostnadsandelen, etter å ha steget i 
perioden 2011-2013. Nivået i 2014 
var på 68 prosent, i underkant av 2 

prosentpoeng høyere enn det gjen-
nomsnittlige nivået de siste ti årene.

Den kostnadsmessige konkurranse-
evnen målt ved relative timelønnskost-
nader i industrien i felles valuta anslås 
å ha svekket seg med i gjennomsnitt 
1,6 prosent per år de siste ti årene. 

Av dette kan 1,4 prosentpoeng 
tilskrives høyere lønnskostnadsvekst 
i Norge enn hos handelspartnerne, 
mens resten skyldes en styrking av 
kronen. I 2014 bidro en svekkelse 
av kronen på vel 6 prosent, til at de 
relative timelønnskostnadene i felles 
valuta gikk ned med 5,3 prosent.  

Gjennomsnittlige timelønnskost-
nader i norsk industri var i 2014 
anslagsvis 47 prosent høyere enn et 
handelsvektet gjennomsnitt av våre 
handelspartnere i EU, 9 prosentpoeng 
mindre enn året før. Den reduserte 
forskjellen må ses i sammenheng 
med at kronen svekket seg fra 2013 
til 2014. 

At timelønnskostnadene er høy-
ere i norsk industri enn i industrien 
hos våre handelspartnere reflekterer 
norsk økonomis høye produktivitet 
og inntektsnivå, men også en høyere 
lønnsvekst enn i utlandet. 

Forventet nedgang i 
petroleumsnæringen 

Svak vekst for Norges handelspart-
nere har lenge dempet eksporten. 

Selv om veksten internasjonalt kan 
ta seg noe opp i 2015, er økningen 
moderat. 

Fallet i oljeprisen gjennom andre 
halvår 2014 og inn i 2015 vil forsterke 
en forventet nedgang i etterspørselen 
fra petroleumsnæringen. I motsatt ret-
ning trekker ekspansiv finans- og pen-
gepolitikk og den svake kronekursen. 

Anslag for veksten i BNP Fastlands-
Norge for 2015 er gjennomgående 
klart lavere enn hva den var i 2014, 
og det forventes at arbeidsledigheten 
vil øke. 

Rapporten fra TBU bygger delvis 
på foreløpig statistikk og anslag for 
2014. Deler av rapporten vil derfor 
bli oppdatert i slutten av mars, og 
supplert bl.a. med tall for lønnsutvik-
lingen for kvinner og menn og lønn 
etter utdanning. 

ARBEIDSLIV OG ØKONOMI
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Meld deg på vårens kurs!
BF utvider kursprogrammet sitt og tilbyr hele seks kurs våren 2015. 
Her finner du en oversikt over de aktuelle kursene, og mer informasjon 
om hvordan du melder deg på.

På kursene våre treffer du andre bibliotekarer og tillitsvalgte 
fra hele landet, og du får også anledning til å bli bedre kjent 
med de ansatte i BFs sekretariat. Selv om hovedfokus er på det 
faglige, legger vi vekt på å legge til rette for sosialt samvær og 
nettverksbygging.

Kursene våre er gratis, og vi dekker alle utgifter for kursdelta-

gerne. Dersom du er tillitsvalgt, har du også rett til lønnet permisjon.
Alle kursene våre er gratis for BF-medlemmer. For tillitsvalgte 

dekker vi også utgifter til reise og opphold. 
Under finner du mer informasjon om vårens kurs. Kurssteder vil 

komme på plass snarlig – antagelig ville alle kursene finne sted i 
Oslo og omegn.

Styrekurs
Vi utvider kurstilbudet til å omfatte alle tillitsvalgte i fyl-
keslagene. Styrekurs for fylkeslagene er en utvidelse av 
fylkeslagslederkurset. Vi ønsker å involvere hele fylkes-
lagsstyret som er viktig i samarbeidet med sekretariatet. 

Tema på kurset vil være: 
•	Fokus på samarbeid og utvikling av samarbeidet 

mellom fylkeslag og sekretariatet, samt fylkeslage-
nes handlingsmuligheter.

•	Praktisk styrearbeid
•	Verving

Målgruppe:  Styremedlemmer i fylkeslagene.
Tid:   13.-14. april.
Sted:   Kommer.
Påmeldingsfrist:   23. mars.

Temakurs: Omstilling/
omorganisering
I påvente av kommunereformen tilbyr vi i år et eget kurs 
om omstilling/omorganisering. Hovedfokus vil være 
ansatte og tillitsvalgtes rettigheter i omorganiserings-/
sammenslåingsprosesser.

Målgruppe:  BF-medlemmer i kommunesektoren.
Tid:   15. april. 
Sted:   Kunngjøres senere. 
Påmeldingsfrist:  25. mars.

Grunnkurs for tillits-
valgte og medlem-
mer i Oslo kommune 
Oslo kommune er den største arbeidsgiveren i BF-
systemet, med sine egne avtaler (Dokument 24 og 
25), og vi ønsker derfor å holde et kurs skreddersydd 
for medlemmer som tilhører dette tariffområdet. 

Kurset vil blant annet ta for seg: 
•	Lønns- og arbeidsvilkår. 
•	BF og organisasjonens arbeid i Oslo kommune.
•	Rollen som tillitsvalgt.

Målgruppe:  BF-medlemmer innenfor tariffområdet 
Oslo kommune. 
Tid:   16.-17. april. 
Sted:   Kunngjøres senere. 
Påmeldingsfrist:  26. mars. 

Påmelding skjer ved bruk av påmeldingsskjemaet på BFs nett-
sider. Husk å melde deg på innen påmeldingsfristen (fristen er 
senest tre uker i forkant).

Det er viktig at du oppgir om du ønsker hotell, om du har 
eventuelle matallergier, og om det eventuelt er andre hensyn vi 
skal ta. Du bestiller selv reise, enten direkte eller fra Via travel. 
Bibliotekarforbundet bestiller hotell. 

Kontakt sekretariatet på epost bf@bibforb.no eller tlf: 48 02 
09 00, dersom det er noe du lurer på i forbindelse med kurset. 

BFs KURSTILBUD

Alle påmeldinger: www.bibforb.no
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Det Åpne Bibliotek

Utvidelse av åpningstidene gir flere brukere og stigende utlånstall 
Løsningen ‘Det åpne bibliotek’ – smartbranch 100 fra Bibliotheca gir bibliotekene mulighet til å 
utnytte de eksisterende lokaler – og holde åpent utenfor alminnelig åpningstid uten personale.

Suksesskriteriene er åpenbare: en utvidelse av åpningstidene gir flere brukere og dermed stigende 
utlånstall – målbare tall, som enhver kommune og bibliotek kan se verdien av.

Det mer tilgjengelige biblioteket skal selvfølgelig ses på, som et supplement til bibliotekets 
eksisterende åpningstid, som er bemannet med bibliotekets faglige personale for å hjelpe lånerne.

Virker med alle biblioteksystemer
Vår Åpne Bibliotek løsning  kan  integreres  med  alle  biblioteksystemer, og vi har levert mer enn 
150 Åpne Biblioteker til biblioteker i Norge, Danmark, Sverige og Finland .. og flere er på vei!

Tilgjengelighet
Mulighet for egendefinert veiledning til brukere på display ved innlogging.

Gi brukerne mulighet til å benytte alle bibliotekets tilbud på de tidspunktene som passer dem best 
- både innlevering, utlån, reservasjon utenfor ordinær åpningstid.    

 
Kontakt oss om du vil høre mere, vi kommer gjerne på besøk hos dere

Åpne Bibliotek_jan_2015.indd   1 1/28/2015   11:29:43 AM



A1
3_

03
71

/0
2.

15

Norges mest kjøpte bilforsikring
Vi er de som forsikrer flest biler i Norge. Kanskje fordi vi blant annet kan gi 8 års 
reparasjonsgaranti, og veihjelp uansett årsak?

I tillegg til skikkelig gode forsikringsvilkår, får du som medlem i Bibliotekarforbundet en 
svært god pris. Derfor anbefaler vi sterkt at du sjekker hvilken pris du kan få hos oss.  

På gjensidige.no/bil kan du beregne pris og kjøpe forsikring. Du kan også ringe oss  
på 03100, så hjelper vi deg. 

YS Bilforsikring ann ma_v1.indd   7 17.02.15   10.00



39   Bibliotekaren  3/2015

Finnmark
Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon:    91 59 65 70
E-post:     jorunn.johansen@loppa.kommune.no

Troms
Susanne Baumgärtel
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   99 43 64 97
Epost:      susanne.baumgartel@tromsfylke.no

Nordland
Anne Woje
Universitetsbiblioteket i Nordland
Telefon:    91 67 59 79
E-post:     anne.cathrine.woje@uin.no

Trøndelag
Morten Olsen Haugen
Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag
Telefon:    41 51 76 33
Epost:      bokmorten@gmail.com

Møre og Romsdal
Vidar Kursetgjerde
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 93 44 65 92
E-post:  vidar.kursetgjerde@mr.fylkesbibl.no

Forbundsleder:  Margunn Haugland
Kontorleder:   Petter Bruce
Forhandlingsleder: Monica Deildok
Rådgiver:   Kari Lifjell
Prosjektmedarbeider: Embret Rognerød
Redaktør:   Erling Bergan

Sogn og Fjordane
Sindre Hovland Søreide
Fjaler bibliotek
Telefon:   48 26 25 61
Epost:     sindrehsoereide@gmail.com

Hordaland
Kasper Vejen
Statped Vest
Telefon:    41 93 16 04 
E-post:     kasper.vejen@statped.no

Rogaland
Elin Bekkebråten Sjølie
Hå folkebibliotek
Telefon:    91 86 20 62
Epost:       elin.bf@avenannenverden.no

Agder
Beate Bjørklund
Søgne folkebibliotek
Telefon: 97 59 44 05
E-post:  beate.bjorklund@sogne.kommune.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:    93 21 58 41
E-post:     karim@porsgrunn.folkebibl.no

Leder  
Margunn Haugland
Mobil:     99 01 44 19
E-post:     margunn.haugland@bibforb.no

Nestleder
Veronicha Angell Bergli, Vadsø bibliotek
Mobil: 97 61 68 88
Epost: veronicha.a.bergli@vadso.kommune.no

Vestfold
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon:  41 85 46 59
E-post:  richard.madsen@holmestrand.kommune.no

Buskerud
Bror Von Krogh
Kongsberg videregående skole
Telefon:   90 77 85 46
E-post:    bror.krogh@skole.bfk.no

Hedmark og Oppland
Cecilia Black Fylking
Høgskolen i Hedmark
Telefon:   91 72 74 90
Epost:      cecilia.black@hotmail.com

Østfold
Lise Haugen Larsen
Moss bibliotek
Telefon:    97 70 10 20
E-post:     lise.haugen.larsen@moss.kommune.no

Oslo/Akershus
Siri Iversen
Norsk lokalhistorisk Institutt
Telefon:    93 43 11 05
E-post:     siri.iversen@lokalhistorie.no

Bibliotekarforbundet
Sekretariatet

Fylkeslag

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

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

Forbundsstyret

Postadresse:  Bibliotekarforbundet
  Postboks 431 Sentrum, 
  0103 Oslo

Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo
  (øverst i Tollbugata)

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

Du kan melde deg inn i Bibliotekarforbundet på nett. Både som 
student og ferdig utdanna bibliotekar kan du fylle inn skjema på 
våre nettsider og klikke ”Send inn”-knappen. Så er du registrert 
som medlem. 
Ferdig utdanna bibliotekarer må sende dokumentasjon på 

biblio-tekarutdanning som vedlegg. 
Trenger du hjelp med innmelding på nett, tar du kontakt med 

Petter Bruce i BFs sekretariat:
Tlf 48 02 09 00 eller bf@bibforb.no. 

Innmelding og endring av medlemsopplysninger :   www.bibforb.no



Sitatet

”Bibliotekarer er også kuratorer.  Og 
det skaper en spenning med rollen som 
frihetskjempere. Sensur er nattsiden av 
kurering. Hvordan er katalogen utfor-
met? Hvem er ansvarlig for å utvikle 
den? Hvor er bøkene om brannbomber, 
hacking og dødelige giftstoff? Kan jeg 
bruke 3D-skriveren i hjørnet for å skrive 
ut en pistol? Hvor er kart som viser 
vannledningene i Oslo? Skal vi virkelig 
vise denne utstillingen?”   

Morten Irgens, forskningsdirektør 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus
til nettavisen Khrono 20. februar 
2015

Det nye forbundsstyret hadde - tradisjo-
nen tro - et flerdagers seminar i februar for 
å bli kjent med hverandre, forbundets vir-
kemåte, oppgavene de står overfor og, ikke 
minst, å stake ut kursen de vil seile etter. 

Nå starter et nytt forbundsstyre selv-
følgelig ikke med blanke ark. Landsmøtet 
som valgte dem i november sendte dem i 
vei med en del bagasje: målprogram, ved-
tekter. Der står det en del om hva de har å 
holde seg til, hva BF skal gjøre i kommende 
treårsperiode. Men det er også mye som 
ikke står der. Handlingsrommet er stort.

På seminaret diskuterte forbundsstyret 
i grupper og i plenum, og de samlet seg 
om et vedtak om ”prioritering fremover”. 
Tre områder ble blinket ut:  

•	Organisasjonsbygging med fokus på 
stat, studenter, ledere og tillitsvalgte. 

•	Omstilling i forhold til kommunesam-
menslåing og stat (sammenslåing av 
høgskoler og universitet).

•	Synlighet 
Hvis du spør forbundsstyret om dette 

betyr at for eksempel bibliotekpolitikk, 
verving, eller andre sentrale spørsmål ikke 
skal prioriteres, vil de trolig svare at – jo, 
det er også viktig. 

Og dermed fristes man til å spørre: 
Hvorfor setter det nye styret sammen en 
prioriteringsliste så kort tid etter et lands-
møte, når nettopp dette landsmøtet hadde 
”målprogram” som en av sine viktigste 
saker til behandling? Hvorfor tok ikke noen 
av de som sto på valg opp dette da? 

Dagen før landsmøtet var det et eget 
landsmøteseminar om den forestående 
kommunereformen. Problemstillingene ble 
brakt opp i dagen. De fleste av landsmø-
tedelegatene var til stede. Det kommende 
forbundsstyret fulgte med. Og dagen etter 
ble det, på selve landsmøtet, vedtatt et 
målprogram uten prioritering av kommu-
nesammenslåing og utfordringene vi får 
med omstilling i den forbindelse. Det var 
heller ikke foreslått noen prioritering av 
omstillingsutfordringene ved sammenslå-

Hvor lenge lever et målprogram?
ing av høgskoler og universitet. Ingen var 
på talerstolen for å påpeke dette og foreslå 
tillegg eller endringer til det foreslåtte mål-
program for landsmøteperioden vi er inne i.

Likevel finner det nye forbundsstyret 
– bare tre måneder etter landsmøtet - at 
dette skal være en av tre prioriterte oppga-
ver framover. Dette er et tankekors.

Jeg er ikke i tvil om at ”omstilling i forhold 
til kommunesammenslåing og stat (sam-
menslåing av høgskoler og universitet)” er 
svært viktig og riktig å prioritere. Jeg var 
blant annet blant dem som ivret for at kom-
munesammenslåing skulle være tema på 
landsmøteseminaret. Hele denne endrings-
prosessen – hvis den blir så omfattende 
som vi har grunn til å tro – vil kreve mye 
av oss og gi en del nye muligheter også. 
Så det bør absolutt prioriteres.

Det problematiske – eller tankekorset – 
ligger i at målprogrammet passerer lands-
møtet uten at dette tas med. Har vi her 
med å gjøre et eksempel på et dokument 
uten betydning? Landsmøtet vedtar en del 
punkter i et målprogrammet, men innerst 
inne vet de at svært mye av BFs politikk 
og prioriteringer i landsmøteperioden, må 
gjøres av forbundsstyret underveis. Og 
at det derfor er viktigere å ha tillit til de 
man velger til forbundsstyret enn å føre 
lange diskusjoner om hva som bør med i 
et målprogram.

Uansett er det grunn til at dette for-
bundsstyret tar med seg dette tankekor-
set inn i forberedelsene til landsmøtet i 
2017. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo

Redaktør
Erling Bergan


