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Epos på siste reis i 
Sogn og Fjordane

Epos har lånt ut sin siste bok og holdt 
sin siste forestilling for utkantene i 
Sogn og Fjordane. Etterspørselen 
holdt seg høy helt til det siste.

  4

Blasfemi og lovgivning mot 
ærekrenkelse av religion 

Det har vært høy temperatur i debatten om 
ytringsfrihet, krenkelser og bibliotek etter Charlie 
Hebdo-massakren. Vi har bedt en ledende kapa-
sitet på disse spørsmålene om en gjennomgang 
av blasfemi og lovgivning mot ærekrenkelse av 
religion, sett fra et bibliotekarperspektiv. 

 12

- Alle kan verve!

Nå øker BF verveaktiviteten sin. 
Det vanker bokgavekort på 500 
kroner for hvert nytt yrkesaktivt 
medlem du verver. Og nyinn-
meldte kan vinne en iPad.

 26
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Lederen har ordet
Omstilling er et mantra i dag. Du kan 

knapt åpne en avis uten å få med deg 
at Norge skal omstilles. I mars begynte 
regjeringen arbeidet med statsbudsjettet 
for 2016, og da meldte statsminister Erna 
Solberg at nå står valget mellom omstilling 
eller kutt i velferd og lønninger. 

BF satser på omstilling, ikke på kutt i 
velferd og lønninger. 

Å satse på omstilling vil si at BF har et 
sterkt fokus i år på å ivareta medlemmenes 
rettigheter i omstillings- og omorganise-
ringprosesser, og vi arbeider med å gjøre 
tillitsvalgte best mulig skodd til å takle til 
de store reformene som kommer i offent-
lig sektor.

Vi arrangerer blant annet eget kurs i 
omstilling og omorganisering for medlem-
mer i KS-sektoren for å ruste tillitsvalgte 
både til den kommende kommunesam-
menslåingen, men ikke minst til eventuelle 
nedbemanninger på bibliotek som følge av 
dårlig kommuneøkonomi og budsjettkutt. 

Interessen for omstillingskurset i KS-
sektoren har vært stor. Vi har fått flere 
henvendelser om å ha et tilsvarende kurs 
for statlig sektor, så det er tydelig at omstil-
ling foregår i både fag- og folkebibliotek. 

For mange i biblioteksektoren har om-
stilling en negativ klang, og er bare en 
omskriving av kutt og nedskjæringer. Men 
heldigvis er ikke det alltid tilfelle. Flere 
steder fører omstilling til noe positivt og 
til en videreutvikling av biblioteket.

Arendal bibliotek har nettopp åpnet etter 
å ha vært stengt i flere uker for å gjøre 
biblioteket mer attraktivt for brukerne. 5 
millioner kroner er brukt på automatisering, 
og på å gjøre biblioteket mer fristende. For 
brukerne er det en omstilling å håndtere 
lån og innlevering selv. For de ansatte vil 
det føre til mer tid til formidling og til å 
yte service. Rutineoppgaver blir - også i 

bibliotek - automatiserte eller selvbetjente, 
slik de er blitt i banker og på flyplasser. I 
begynnelsen er vi skeptiske eller proteste-
rer, men nå er det nesten ingen som tenker 
over at en sjekker inn og skanner kofferten 
selv før den leveres på selvbetjent bagdrop 
på flyplassen. 

Andre steder innebærer omstilling at 
biblioteket blir tilgjengelig selv om de an-
satte ikke er til stede. Meråpent bibliotek 
brer om seg. Nesten ukentlig meråpnes 
et bibliotek i Norge. Ved Tromsø bibliotek 
og byarkiv skjedde dette i begynnelsen 
av mars. Her rapporteres det om at flere 
hundre benyttet seg av muligheten til 

selv å låse seg inn og besøke biblioteket i 
påsken, når det normalt er stengt. 

Noen av endringene som skjer er kom-
met for å bli. Det nytter ikke å kjempe mot 
dem. Andre prosesser må vi kjempe mot 
med nebb og klør. Bibliotekarer har alltid 
vært endringsvillige. Bibliotek er ikke hva 
det alltid har vært. Vi hysjer ikke lenger på 
brukerne, flere steder har en til og med lov 
til å drikke kaffe mellom bokhyllene. Men 
nedbemanning av bibliotek, det kjemper 
vi alltid mot med nebb og klør!

Margunn Haugland
Forbundsleder

For mange i biblioteksektoren har omstilling 
en negativ klang, og er bare en omskriving av 
kutt og nedskjæringer. Men heldigvis er ikke det 
alltid tilfelle. Flere steder fører omstilling til noe 
positivt og til en videreutvikling av biblioteket.”
”

Omstilling er så mangt. Nyåpningen av Arendal bibliotek innebærer automatisering av bibliotek-
rutiner som lån og innlevering, meråpent bibliotek og ny innredning. Noe kan være en utfordring i 
starten, som den nye selvbetjente kaffeautomaten. (Foto: Arendal bibliotek.) 
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Bokbåtens siste tur 
i Sogn og Fjordane

Tekst & foto: 
Erling Bergan

Søndag 15. mars kl 17.45 kasta bok-
båten Epos loss fra kaia i Rognaldsvåg. 
Etter mer enn femti års seilas, var det 
siste stopp på siste tur for denne kultur-
institusjonen - i Sogn og Fjordane. Epos 
fortsetter i Møre og Romsdal og Horda-
land. Men fra nå av må de altså seile forbi 
fylket som ligger mellom dem, det mest 
grisgrendte fylket på Vestlandet. 

- Det er vemodig, sier spesialbibliote-
kar Ingrid Dræge ved Sogn og Fjordane 
fylkesbibliotek. Hun har hatt ansvar for 
bokbåtvirksomheten i sitt fylke siden 
begynnelsen av åttitallet. Og hun har reist 
med båten på både høst- og vårturene 

de fleste av disse trettitre årene. 
- Mange lånere er lei seg for at dette 

tilbudet forsvinner. I mange små samfunn 
rundt i fylket vårt har dette vært et viktig 
tilbud, ikke minst til barn. Både utlåns- og 
besøkstall viser det, sier hun.

Det var fylkestinget i Sogn og Fjordane 
som 10. desember i fjor vedtok å avvikle 
bokbåtordningen. I løpet av de femti 
årene Epos har seilt i fylket, har rundt 
regna 115.000 barn og voksne vært om 
bord. Nærmere 1,3 millioner bøker og 
lydbøker har vært utlånt. Og fjord- og 
kystfolket har fått oppleve vel 3.500 
kulturprogram ombord.

Utkant i utkanten
Vi oppsøkte bokbåten på ett av dens 

siste stopp. Når Epos nærmer seg Vev-
ring 13. mars er det tomt på kaia. Sola 
skinner og Førdefjorden viser seg fra 

sitt aller vakreste denne dagen. Vevring 
skule har vært trua av nedlegging, men 
holder stand med 1.-7.klasse. Vevring 
barnehage er i full drift. De har et aktivt 
grendelag, en årlig kunstutstilling som 
trekker folk langveis fra, en skulpturpark, 
og et naturlig engasjement når det gjelder 
faren for gruvedrift med deponi rett uti 
fjorden deres. 

Vevring var inntil for femti år siden en 
egen kommune, men er nå en utkant i 
Naustdal kommune, som igjen er en liten 
kommune i Sogn og Fjordane, et fylke 
som definitivt er en utkant i Norge. Til 
kommunesenteret Naustdal tar det en 
drøy halvtime å kjøre, hvis vær og føre 
tillater det. For her er det smalt og svin-
gete. I Naustdal er biblioteket åpent 15 
uketimer fordelt på tre dager, og bare en 
kveld i uka. Kjører du 20 minutter videre 
til Førde, det uoffisielle fylkessenteret i 

Epos har lånt ut sin siste 
bok og holdt sin siste fore-
stilling for utkantene i Sogn 
og Fjordane. Etterspørselen 
holdt seg høy helt til det 
siste.

115 000 barn og voksne har vært om bord i 
bokbåten i løpet av de femti årene Epos har 
seilt i Sogn og Fjordane. 1,3 millioner bøker og 
lydbøker har vært utlånt. Nå er det slutt. 
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Sogn og Fjordane, får du bibliotektilbud seks 
dager i uka hvorav fire kvelder. 

Et mylder av barn
Om morgenen fredag 13. mars er det altså stille 

i Vevring. Jeg spør en mor som følger barnet sitt 
til skolen, om jeg står ved rett kai? Om det er her 
bokbåten skal komme hvert øyeblikk? Jo da, det 
stemmer. Epos er de ikke ukjente med. Og ikke 
lenge etter ser vi bokbåten runde Årsetneset i vest 
og sette kursen mot Vevring kai. Maskinist, matros 
og kokk Øyvind Johansen fortøyer mens skipper og 
båteier Svein Ivar Vinnes følger med fra styrhuset.  

Så skjer det noe. En flokk barn kommer med 
sine lærere fra skolen. En flokk småtasser kommer 
fra barnehagen med voksne som passer på dem. 
En bestemor dukker opp, og ellers det vanskelig 
å holde oversikten. Med stø hånd blir det sørget 
for å få alle trygt opp landgangen, over dekk, ned 
gjennom trappene og inn i biblioteket. Epos er en 
stolt liten skute, med mye plass avsatt til bibliote-
krommet. Men i møte med tretti-førti barn blir den 
liten. Det er et mylder av leselystne og nysgjerrige 
som ivrer fra hylle til hylle. De tar ut en bok, ser om 
det frister, setter den inn igjen, tar ut en ny, sier 
noe til en kamerat, som også vil ha en lignende 
bok, og så har de det gående. Det haster jo litt. I 
løpet av en time skal gamle bøker leveres og nye 
velges og lånes. Bibliotekarene Ingrid Dræge og 
Anne Marit Ytterbø hjelper med forslag til bøker 
å lese og registrerer utlån. 

- Har dere den boka om ei jente som har suk-
kerspinnhår? 

Den lille låneren håper dette er nok til å sette 
bibliotekarene på sporet. Anne Marit og Ingrid lurer 
på om det kan være Bjørn Arild Hansen Erslands 
godterifantasi om Tigli med sukkerspinnhåret? 
Men nei, det var ikke akkurat den. Noen flere 
holdepunkter får de ikke, og saken virker i van-
skeligste laget å oppklare.  

Innviet i en større verden
Nye spørsmål dukker opp. Bøker om dyr. Flere 

bøker i en serie som er påbegynt. Lånene skal 

Øverst:  
Spesialbibliotekar Ingrid Dræge henger opp Karius og 
Baktus i båtvinduet før siste tur med Epos i Sogn og 
Fjordane. - Det er vemodig, sier hun.

Midten:  
Barn i forventningsfull kø på kaia i Vevring. Ombord i 
Epos skal de i løpet av et par formiddagstimer oppleve 
både boklån og teater. 

Nederst:  
Det blir tid til å lese litt ombord, men ikke mye. For snart 
skal båten videre. Bæreposer med bøker for et halvt år 
framover har betydd mye for barn i Sogn og Fjordane i 
flere generasjoner.

BOKBÅTEN
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registreres i utlånssystemet og barna får poser å 
legge bøkene i. 

- Kanskje du kan skrive navnet ditt på posen, 
så du finner den igjen etter forestillingen, foreslår 
Ingrid. Hun gir en liten låner en stor tusj, og en 
enda større voksen må trå til å skrive ”Andreas” 
med store bokstaver på posen. Andreas er for-
nøyd. Veldig fornøyd. Ansiktet hans forteller om 
en som føler seg innviet i en større verden.  

For det er noe spesielt med barn på bokbåten 
Epos. Det er tett og intenst når de er om bord. 
Det er kortvarig og oppleves kanskje litt eksotisk, 
samtidig som de nesten er hjemme. Om været er 
røft og kaia ikke ligger skjermet, kan det til og med 
gynge litt i biblioteket. 

”Kulturen”
Og så avsluttes bibliotekbesøket med en forestil-

ling! Det gir opplevelsen et ekstra løft. Kulturinnsla-
get på bokbåten er, på de fleste stoppestedene, 
det eneste som kommer til disse små plassene, 
langt fra de faste kulturtilbudene i byene. ”Kultu-
ren” kalles mennesket som er med på bokbåtturen 
for å gjøre forestillinger. Det kan være musikk, 
teater eller ablegøyer. Eller alt sammen.  

På denne siste turen i Sogn og Fjordane er det 
Line Møller-Christensen som har kulturprogram-
met, med forestillingen Fabiolas koffert. Stoler er 
satt ut over hele gulvet i bibliotekrommet på båten. 
Barna sitter forventningsfulle når Line sakte kom-
mer inn, håndhilser på mange, og setter igang med 
historien sin. De er bare noen meter fra skuespil-
leren, de lever med i historien hun forteller. Og det 
ville ikke forundre oss om de dro inspirerte hjem 
for å lage sine egne små teaterforestillinger den 
kvelden. For dette er på sett og vis kortreist og 
nær kultur, til å ta og føle på, annerledes enn den 
som kommer fjern og flat, på nett og tv.

Salongprat
Etter at utlånet er ferdig, ”kulturen” har fått 

sin velfortjente applaus og alle brukerne er gått 

Øverst:
Foreldre, besteforeldre, lærere, skolebarn, barneha-
gebarn. Til sammen er det en god porsjon av Vevrings 
befolkning som kommer sammen på bokbåten. I dette 
ligger det mye lesestimulering.

Midten: 
Spesialbibliotekar Ingrid Dræge håndterer køen av lånere. 
Det går fort unna, og det må det. For snart skal båten 
videre.

Nederst:
På det ene stoppestedet etter det andre vanket det 
blomster, kake, taler eller andre hilsener, når Epos 
besøkte dem for aller siste gang. Her en tegning fra 
barnehagen i Solund, en øyrik og grisgrendt kommune 
ytterst i Sognefjorden. 

BOKBÅTEN
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Øverst:
Når utlånet er unnagjort, blir biblioteket omgjort til teater. 
Stoler blir bært inn og forventningene stiger.

Midten: 
Line Møller-Christensen har kulturprogrammet på siste 
bokbåttur i Sogn og Fjordane, med forestillingen Fabiolas 
koffert. Barna kommer tett på skuespilleren. Og hun må 
takle svært ulike forsamlinger, både i størrelse og alder. 

Nederst:
Etter at alle brukerne er gått i land, er det tid for en pause 
i salongen. Her spiser de alle måltider, her er det sosialt 
om kvelden. Fra venstre bibliotekarene Anne Marit Ytterbø 
og Ingrid Dræge, skipper Svein Ivar Vinnes og ”kultur” 
Line Møller-Christensen. Kokk og matros Øyvind Johansen 
var nok i byssa da bildet ble tatt.

i land, trekker båtpersonalet seg tilbake 
til salongen for en liten pauseprat. Denne 
gangen har de tid til det. Ofte må de 
gå rett på opprydning i biblioteket. For 
det er mye som skal settes på plass for 
at det skal se innbydende ut på neste 
stoppested.

Praten går om det meningsløse i at 
bokbåten blir lagt ned i akkurat Sogn og 
Fjordane. Dette er et grisgrendt fylke, 
med stort behov. Utlånstallene er bevis 
på det. Det er ikke all verdens tiltro til 
at Epos kan komme på statsbudsjettet, 
men kanskje en statlig støtteordning for 
mobile bibliotektjenester kan få politi-
kerne til å gjenoppta driften? 

Bokbåeier Svei Ivar Vinnes har fått en 
grei avtale med de andre to vestlands-
fylkene, men synes det er underlig å 
måtte kjøre mellom Hordaland og Møre 
og Romsdal, uten å være innom fylket 
midt i mellom.

Skal det være noe mer før vi stenger?
Når bokbåten kommer tilbake til kaia 

i Førde etter endt sistetur, er det et par 
timer med intrensive timer med lossing 
av bøker, før Epos tøffer ut Førdefjorden 
for siste gang.

Utlånet gikk altså for fullt på den siste  
turen. 

- Lånerne kan beholde bøkene i inntil 
seks måneder. Så kan de leveres på et 
hvilket som helst folkebibliotek i fylket. 
Bøkene i samlingen i Førde vil også 
spres på folkebibliotekene, sier Ingrid 
Dræge.

Dermed er en epoke slutt for bibliotek-
tjenestene i Sogn og Fjordane. I denne 
omgang. Eller kanskje for alltid. 

BOKBÅTEN
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Ny biblioteksjef til kulturell storstue
Førde kommune utlyser nå stillingen som biblioteksjef. Dette skjer samtidig med at planer 
for kraftig utviding av byens store kulturhus legges fram. Hvem vil lede utvikling av biblio-
tek og litteraturhus i sentrum av Sogn og Fjordane?

Tekst: 
Erling Bergan

Førde bibliotek er ikke stort i landsmå-
lestokk, men i eget fylke er det størst på 
personale, budsjettstørrelse, åpningstid, 
utlån og besøk. Førde ligger midt i Sogn og 
Fjordane, som den største byen i et fylke 
med drøyt 100 000 innbyggere. Om noen 
år er Førde trolig slått sammen med flere 
nabokommuner, og må forventes å få en 
enda sterkere sentrumsfunksjon.

I utlysningsteksten for biblioteksjefstil-
lingen heter det blant annet: ”Det ligg 
forventningar om utvikling av Litteratur-
hus i Førde kommune og Førde bibliotek 
vil få høve til å delta i arrangement som 
debattkveldar i framtida.” Bak dette lig-
ger planene om utviding av kulturhuset 
Førdehuset, der biblioteket ligger. 

For 50 år siden ble Førde utpekt som 
vekstsenter, og startet arbeidet med et 
kombinert kultur-, idretts- og samfunnshus. 
I 1976 åpnet Førdehuset som ett av de 
største kulturhusene i Norge med 12 000 
kvadratmeter golvflate. Førdehuset vakte 
oppsikt langt ut over landegrensene som 
det første bygget som samlet så mange 

ulike kulturaktiviteter under ett tak. Her 
var blant annet konsert- og utstillingssa-
ler, kino, bibliotek, teater, idrettshaller og 
svømmehall. I 1996 ble Førdehuset utvidet 
med 5000 kvadratmeter, med blant annet 
storhall for idrett. Førdehuset er fremdeles 
ett av de største kulturbyggene i landet, 
med sine 17 000 kvadratmeter.

Torsdag 9. april presenterte arkitekt 
Arild Wåge og Nordplan skissene til utvi-
ding av Førdehuset overfor planutvalget i 
kommunen. Politikere over hele spekteret 

ga svært positive tilbakemeldinger. I re-
feratet i lokalavisa Firda heter det blant 
annet: ”Fleire hadde sans for alternativet 
med litteraturhus i framkant på Førdehuset 
og kulturskulen i etasjane over. Og dei såg 
dette som ein fornuftig måte å starte på.” 

Den nye biblioteksjefen i Førde kan 
dermed få svært spennende utfordringer 
å jobbe med i årene framover. Det blir in-
teressant å se hvem som fristes til å styre 
bibliotekutviklinga i et av landets største 
kulturhus. 

Førde bibliotek ligger allerede i dag med store vinduer ut med fasaden av Førdehuset. I arkitektens forslag til utvidelse vil de gjøre bibliotek/litteratur-
hus mer tilgjengelig ved å plassere denne funksjonen i nye lyse og framskutte lokaler, rett ved hovedinngangen. (Foto: Liv Judit Straume og Nordplan)

Førdehuset rommer i dag 17 000 kvadratmeter med bibliotek, kultur og idrett. Nå planlegges utvidelse, 
med litteraturhusfunksjon og ny biblioteksjef. (Foto: Eirik U. Birkeland) 

BIBLIOTEKLEDELSE
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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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Biblioteklokaler som stikker seg ut

Denne særegne bygningen huser Geisel Library, som er en del av University of California i San Diego. 
Navnet har den fått fra forfatteren og tegneren Theodor Seuss Geisel, som bidro med donasjoner. 
Bibliotekbygningen sto ferdig i 1970, men fikk sitt nåværende navn etter oppussingen i 1995. Over 
inngangen står en kunstinstallasjon av John Baldessari med innskriften ”Read Write Think Dream”.

EKSTERIØR OG INTERIØR
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- Kulturdepartementet oppnevnte i fjor høst en 
referansegruppe for nasjonal bibliotekstrategi.  Den 
hadde sitt første møte i november, og møttes igjen 
26. mars, forteller BFs leder Margunn Haugland. 
Hun er medlem av referansegruppen og ser noen 
muligheter i arbeidet som pågår.

– Stortinget vedtok i februar å be regjeringen om at 
den varslede bibliotekstrategien må inneholde tiltak 
på en del områder, blant annet bibliotekene som 
debattarena, utlån av e-bøker i alle bibliotek, styrking 
av innkjøpsordningen og styrking av samarbeidet 
mellom folkebibliotek og skoler. Referansegruppa 
og departementet må med andre ord levere på disse 
områdene.

Infrastruktur og fellestjenester
Stortingets vedtak var resultat av et såkalt Doku-

ment 8-forslag fra SVs stortingsgruppe. I tillegg til 
sakene som er nevnt i dette vedtaket, kan Margunn 
fortelle at referansegruppa har flere problemstillinger 
på dagsorden i dag.

– Vi skal blant annet diskutere hovedinnretningen 
for en nasjonal bibliotekstrategi. Dette innbefatter 
infrastruktur og fellestjenester, digitale tjenester 
spesielt, og spørsmålene rundt biblioteket som kul-
tur- og læringsarena.

– Skal referansegruppa si noe om hvilke tiltak som 
er aktuelle på bibliotekområdet?

– Ja, dette er et tema på møtet i dag. I tillegg til 
tiltak på infrastruktur, fellestjenester og digitale tje-
nester, skal vi drøfte kompetanseutvikling og bruk av 
prosjekt- og utviklingsmidler.

Kommer til sommeren
– Hva er tidsplanen for dette arbeidet?
– Departementet skal etter planen legge fram sin 

nasjonale bibliotekstrategi over sommerferien. Nå er 
Statistisk sentralbyrå i gang med en bibliotekbruksun-
dersøkelse, der endelig rapport leveres 1. juli. Det er 
også fristen for utredningsoppdraget om e-bøker og 
utlån i folkebibliotek. Referansegruppa møtes altså 
i dag, og skal etter planen ha neste møte i juni, sier 
forbundsleder Margunn Haugland. 

Nasjonal bibliotekstrategi 
– er det noe på gang?

22 08 34 00 - www.bibits.no

Meld deg på 
årets største 
Tr  ffpunkt nå!

bibliotekvi

- møt hyggelige kollegaer
- få godt, faglig påfyll
- lær mer om det som er viktigst
- kos deg med god mat og drikke
- bli inspirert og motivert til å møte en
   ny hverdag

Vi ønsker deg hjertelig velkommen 
til Tromsø 5 - 6. november!

*

Kulturministeren har vel ikke akkurat 
fått merkelappen bibliotekminister. 
Men noe skal skje i løpet av dette året.

BIBLIOTEKPOLITIKK

Tekst: 
Erling Bergan
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Blasfemi og lovgivning mot 
ærekrenkelse av religion 
Det har vært høy temperatur i debatten om ytringsfrihet, krenkelser og bibliotek etter 
Charlie Hebdo-massakren i januar. Vi har bedt en av verdens ledende kapasiteter på disse 
spørsmålene om en gjennomgang av blasfemi og lovgivning mot ærekrenkelse av religion, 
sett fra et bibliotekarperspektiv. En lengre versjon av artikkelen vil publiseres i IFLA Journal 
senere i år.

Tekst: 
Paul Sturges
Professor Emeritus of Library Studies
Loughborough University
Storbritannia
(Oversatt av Erling Bergan)

•	Paul Sturges er professor emeritus i bibliotekvitenskap  
ved Loughborough University i England. 

•	 I perioden 2003-2009 var han leder av IFLAs komité  
for ”Freedom of Access to Information and Freedom  
of Expression (FAIFE)”.

•	 I denne artikkelen for Bibliotekaren drøfter han 
forholdet mellom ytringsfrihet og religion.

YTRINGSFRIHET

Introduksjon
 Onsdag 7. januar 2015 kom vår 

bekymring for troendes og sekulæres 
svært ulike syn på ytringsfrihet på 
grusomt vis i et skarpt søkelys i Paris. 
(Ginsberg 2015) To tungt bevæpnede 
menn tok seg inn i kontorene til maga-
sinet Charlie Hebdo. De etterlot seg 
tolv drepte mennesker og flere såret. 
I en beslektet hendelse like etter, en 
gisselaksjon i et jødisk supermarked, 
ble ytterligere fem mennesker drept. 
Antisemittiske voldshandlinger fulgte i 
en rekke land. Charlie Hebdo-drapene 
var åpenbart en reaksjon på satiriske 
elementer i magasinet. Da drapsmen-
nene dro fra åstedet, skal de ha ropt 
”Vi har hevnet profeten Mohammed”. 
Det virker som bladets satiriske gjen-
givelser av profeten har vært spesielt 
krenkende for dem. Det er forbud mot 
slike gjengivelser i ”mainstream” islam. 
I fransk kultur og lovgivning er det ikke 
noe slikt forbud.  

Charlie Hebdo og dens sekulære 
venstreorienterte satire, utgis i et land 
med konstitusjonelt skille mellom kirke 
og stat. Folk står fritt til å velge religiøs 
tro, som er en privatsak staten ikke 
blander seg inn i. Religion, akkurat som 
politikk, er åpen for kritikk og satire. Det 
er også oppførselen til deres offentlige 
talspersoner, unntatt det som begrenses 
av lovgivning mot ærekrenkelser. Det er 
ingen blasfemilovgivning for kristendom 
eller noen annen religion. Dette valgte 
drapsmennene ikke å akseptere. De 
handlet på grunnlag av sin egen tolk-
ning av islamske prinsipper. Dermed var 
deres handlinger en direkte avvisning av 
fransk lov og kultur.

Denne saken, i alle sine fasetter, er 
et ferskt eksempel på problemene som 
kan oppstå i skjæringspunktet mellom 
ytringsfrihet og religiøs tro. I kjølvannet 
av disse hendelsene ble jeg fortalt av 
en velutdannet muslim at ytringsfrihet 
er ment for det politiske området, at det 
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ikke gjelder i trosspørsmål. 
Men dette stemmer simpelthen ikke. 

Ytringsfrihet omfatter også beskyttelse 
av et mangfold av religiøse synspunkter 
og kritikk av ulike sider av en tro, like mye 
som det beskytter kritikk av politiske 
synspunkter. Hvis hendelsene i Frankrike 
hadde vært det eneste eksempelet på 
denne polariseringen, ville det vært ille 
nok. Men de er ikke det. De er del av et 
fenomen som truer enkeltpersoner og 
grupper, og som har kimen i seg til ska-
delig begrensning av frie ytringer. Dette 
er av stor betydning for bibliotekarer 
og informasjonsspesialister. Dedikerte 
som de er til å formidle alle lovlige for-
mer for informasjon, står prinsippet om 
ytringsfrihet som en sentral del av den 
profesjonelle grunnmuren. Problemet 
må definitivt tas tak i av bibliotekfaglige 
tidsskrift og i profesjonelle fora. 

Men aller først bør vi spørre om det 
finnes noen autoritative retningslinjer 
som gjelder ytringsfrihet og religion. Og 
de finnes virkelig, i FNs menneskeret-
tighetserklæring, vedtatt av FNs gene-
ralforsamling i 1948 og med tilslutning 
fra verdens land. 
 
FNs verdenserklæring om 
menneskerettigheter

Artikkel 19 i erklæringen sier at:

Enhver har rett til menings- og 
ytringsfrihet. Denne rett omfatter 
frihet til å hevde meninger uten 
innblanding og til å søke, motta og 
meddele opplysninger og ideer gjen-
nom ethvert meddelelsesmiddel og 
uten hensyn til landegrenser.

Artikkelen gir retten til å ha meninger 
og retten til å uttrykke meninger. Av 
betydning for bibliotekarer og infor-
masjonsspesialister, er at den også 
innbefatter retten til fritt å skaffe seg 
informasjon, uttrykt som retten ”til å 
søke, motta og meddele opplysninger 
og ideer”. Selv om artikkelen tydelig 
slår fast individuelle rettigheter, har den 
åpenbart heller ikke til hensikt å frata 
grupper av mennesker slike rettigheter, 
enten det er medlemmer av religiøse 
grupper eller andre trossamfunn. Det 
følger av dette at religiøse ytringer er 
beskyttet på linje med andre meninger, 
enten de er politiske eller vitenskapelige, 
trivielle eller betydningsfulle, folkelige 
eller smale. 

Beskyttelsen av religion trenger imid-
lertid ikke å basere seg på artikkel 19. 
Artikkel 18 i menneskerettighetserklæ-
ringen sier at:

Enhver har rett til tanke-, samvit-
tighets- og religionsfrihet. Denne 
rett omfatter frihet til å skifte religion 
eller tro, og frihet til enten alene eller 
sammen med andre, og offentlig 
eller privat, å gi uttrykk for sin reli-
gion eller tro gjennom undervisning, 
utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Her er det grunn til å merke seg at 
tanker, samvittighetsspørsmål og reli-
gion er gitt likeverdig beskyttelse, og 
dermed omfatter ateisme og agnosti-
sisme. Retten til å skifte religion eller 
tro beskytter også retten til – på vegne 
av én religion – å omvende tilhengere 

Ytringsfrihet omfatter også beskyttelse av et 
mangfold av religiøse synspunkter og kritikk av 
ulike sider av en tro, like mye som det beskytter 
kritikk av politiske synspunkter. ”
”

Finnes det noen autoritative retningslinjer som gjelder ytringsfrihet og religion? Paul Sturges peker 
på FNs menneskerettighetserklæring. Her Eleanor Roosvelt, som ledet FNs menneskerettighetskom-
misjon da erklæringen ble skrevet. 

av en annen religion. Åpen praktisering 
av religion er også beskyttet. I bunn og 
grunn gir de relevante artiklene i men-
neskerettighetserklæringen uttrykk for 
at religion som et menneskelig valg er 
beskyttet, spesielt i et klima av potensielt 
kraftfulle kommentarer og heftige debat-
ter. At slike debatter og kommentarer 
kan inneholde satire og ikke minst kren-
kelser, er så åpenbart at det ikke burde 
være nødvendig å nevne det spesielt.  

Religiøse innvendinger 
mot ytringsfrihet
 Hvis vi forsøker å sammenfatte proble-
mene som religiøst troende oppgir å ha 
i forbindelse med ytringsfrihet, kan vi 
grovt plassere dem i noen kategorier: 

 
•	Blasfemi, ytringer om innholdet i 

religiøs tro. Beskrevet på ulikt vis i 

YTRINGSFRIHET
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forbyr hatefulle ytringer. Problemet er 
å skille mellom hva som er ekstreme 
former for meningsytringer og dermed 
beskyttet av Artikkel 19, og hva som 
er direkte oppfordringer til individuell 
eller kollektiv vold, forbudt ved lov i 
hvert enkelt land. 

Jeg vil i hovedsak behandle disse 
innvendingene i kapitlene Blasfemi og 
Ærekrenkelser av religion, før jeg kom-
menterer hatefulle ytringer og avslutter 

med noen bemerkninger om en ny kam-
panje mot blasfemilovgivning.

Blasfemi
The International Humanist and Ethical 

Union’s Freedom of Thought-rapport 
(IHEU, 2014) lister opp 55 land med 
lovgivning mot blasfemi, som straffes 
med fengsel i 39 land og med dødsstraff 
i 6 land. En noe eldre studie (Freedom 
House, 2010) undersøkte blasfemilo-
vene i en rekke land. To tilfeller, det ene 
kristent og det andre muslimsk, viser 
veldig tydelig de faktiske virkningene 
og potensielle truslene av disse lovene. 

Den greske straffelovens kapittel 7 
regulerer ”krenkelser mot religiøs fred”. 
Artikkel 198 gjør offentlig og ondsinnet 
blasfemi mot Gud straffbar, mens artikkel 
199 gjelder blasfemi mot den gresk-
ortodokse kirken og andre tolererte 
religioner. Statlig påtale under artikkel 
198 forekommer, selv om det kan reises 
rimelig tvil om en ”gud” faktisk eksis-
terer. Klager som fører til påtale under 
artikkel 199 ser alltid ut til å gjelde den 
gresk-ortodokse kirken og ikke andre 
tolererte religioner. Blasfemilovene i Hel-
las ser i praksis ut til å integrere kirke og 
stat, og de er jevnlig brukt til å svekke 
ytringsfrihet og kulturelle uttrykk.

Det muslimske eksemplet, Pakistan, er 
enda mer urovekkende. Pakistan intro-
duserte sine nåværende blasfemilover 
så sent som i 1982-1986. De hjemler 
både livsvarig fengsel og dødsstraff. 
Lovene forbyr krenkelser av de troen-
des religiøse følelser, fornærmelser av 

ordbøker som uærbødig, helligbrøde, 
respektløst, syndig eller ondt, men 
som av de som ytrer seg regnes som 
kommenterer eller latterliggjøring.

•	Krenking av mennesker gjennom kom-
mentarer om religiøs tro, noe som ofte 
regnes som beslektet med blasfemi. 
Dette omtales bredere i Sturges 
(2005), og i den grad det behandles 
her, vil det være i sammenheng med 
det følgende. 

•	Ærekrenkelse av religion, et begrep 
hentet fra ærekrenkelser av personer, 
med kommentarer rettet mot dem, 
deres karakter og oppførsel. Det 
nye med dette er at det forsøker å 
anvende begrepet ærekrenkelse på 
hva mennesker tror på, i stedet for 
på menneskene selv. De siste ti årene 
har en bevegelse for lovmessig å forby 
ærekrenkelse av religion vunnet bety-
delig terreng.

•	Hatefulle ytringer, som refererer til yt-
ringer som går lengre enn bare å ære-
krenke mennesker, men oppfordrer 
andre til å diskriminere og bruke vold 
mot dem. Noen land har lover som 

Den østerrikske satiretegneren Gerhard Hade-
rer ble i 2005 dømt for blasfemi in absentia 
i Hellas, for tegningene i boka “Das Leben 
des Jesus”. De greske blasfemilovene svekker 
ytringsfriheten, påpeker Sturges.

Hendelsene i Frankrike er ikke det eneste 
eksempelet på polarisering. De er del av et fe-
nomen som truer enkeltpersoner og grupper, og 
som har kimen i seg til skadelig begrensning av 
frie ytringer. Dette er av stor betydning for biblio-
tekarer og informasjonsspesialister. ”

”
YTRINGSFRIHET
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religion og av profeten Muhammad (død 
632). Men det er et problem for tiltalen 
å gjenta ordene som påstås å ha vært 
brukt, for det vil gjøre vondt verre. 

Dermed føres rettssaker hvor det 
påstås at noen har sagt noe blasfemisk, 
og hvor tiltalte risikerer dødsstraff, uten 
at det er mulig å spørre ut eller forsvare 
seg mot hva som faktisk er sagt, eller 
ikke sagt. Tilfellet Asia Bibi er særlig uro-
vekkende (Bibi, 2012). Bibi er en kristen 
kvinne som visstnok har vært involvert 
i en uoverensstemmelse om deling av 
drikkevann mens hun og andre arbeidet 
i åkeren. Det ble hevdet at Bibi ytret 
noe blasfemisk, som hun ble tiltalt og 
fikk dødsstraff for. At saken mot henne 
var en åpenbar urett, uansett på hvilket 
nivå den ble undersøkt, ble tydelig for 
den fremtredende politikeren Salman 
Taseer. Han var villig til å hjelpe Bibi 
i hennes marerittaktige situasjon. Han 
foreslo også at blasfemilovene burde 
endres. For dette ble han skutt og drept 
4. januar 2011 av en av sine livvakter, 
som senere er hyllet som en helt blant 
store grupper av religiøse ekstremister. 
I skrivende stund venter Bibi fremdeles 
på at dødsdommen skal fullbyrdes. 

 
Ærekrenkelse av religion

 At en verdenserklæring som forbyr 

noe som kalles ærekrenkelse av religion 
skulle bli vedtatt i FN, har vært en trussel 
det siste tiåret. Siden 2002 har en rekke 
resolusjoner om respekt for religioner, 
og mot ærekrenkelse av religioner, blitt 
fremmet i ulike FN-organ, som regel på 
vegne av Organisation of the Islamic 
Conference (endret navn til Organisation 
of Islamic Cooperation i 2011, red.anm.) 

La oss aller først slå fast at menneske-
rettighetene beskytter mennesker, ikke 
ideene som mennesker måtte ha om 
verdens opprinnelse, nåværende tilstand 
eller andre forhold. Likevel har disse 
resolusjonene som regel fått flertall. I 
2009 ble resolusjonen vedtatt i Men-
neskerettighetsrådet i FN med 23 mot 
11 stemmer, 13 var avholdende. 

Vi bør se nærmere på hva resolusjo-
nen betyr. En pakistansk offentlig tjenes-
temann som støttet 2009-resolusjonen 
hevdet at ”Ærekrenkelse av religion er 
en alvorlig krenkelse av menneskelig 
verdighet og fører til begrensning av 
tilhengernes frihet og oppfordring til 
religiøs vold.” Dette ser ut til å bety at 
det vi kaller kritikk, enten den er velbe-
grunnet, satirisk eller nedsettende, av 
innholdet i visse trosretninger (i dette 
tilfellet religion), krenker de troendes 
verdighet.  

Ganske sikkert vil troende oppleve en 
del kritikk som krenkende. Til forsvar 
for slike krenkelser bør vi svare at men-
neskehetens utvikling har vært bygd på 
at uholdbare ideer er byttet ut med mer 
holdbare versjoner, selv om mer hold-
bare ideer i denne prosessen har vært 
angrepet av talspersoner for de mindre 
holdbare. Dette er det utfordrende intel-
lektuelle miljøet som ytringsfrihet prøver 
å forsvare. Verdighet i forsvaret av ens 
standpunkter, innbefatter muligheten for 

verdig tilbaketrekning fra en posisjon 
som viser seg uholdbar. Dette krever 
virkelig toleranse av de som kritiserer 
eller angriper ens synspunkter.

Den andre delen av erklæringen er 
enda mer problematisk. Først hevdes det 
at krenkelser mot verdigheten fører til 
begrenset frihet. Men dette gir ikke me-
ning. Artikkel 18 støtter trosfrihet og å 
uttrykke at vi tror på hva vi måtte ønske, 
uansett om det er dumt eller klokt.  Det 
er ingen begrensning på friheten til å 
kritisere. Tvert imot. Kritikk gir frihet til 
å endre ens standpunkter, eller beholde 
dem hvis man ønsker det. 

Antydningen om at det ligger en 
oppfordring til religiøs vold implisitt i 
religionskritikk er mer problematisk. 
Dette kan tolkes som at kritiske angrep 
på religion kan følges opp med at tilhen-
gerne av kritikken går til fysiske angrep 
på tilhengerne av religionen. De som 
utarbeidet og støttet resolusjonene kan 
nok vise til tilfelle der verbale angrep på 
ideer beviselig førte til fysiske angrep 
på mennesker og eiendom. Men det er 
mer sannsynlig at tilhengerne av den 
angrepne religionen angriper kritikerne. 
Sikkert er det imidlertid at vold basert 
på religiøse konflikter dessverre er van-
lig i mange deler av verden. Man bør 
spørre seg om ytringsfrihet i religiøse 
spørsmål bør begrenses fordi det er så 
mange brushoder og trangsynte som 
søker ly i religioner. Å svare på kritikk 
og fornærmelser med vold peker sant 
å si ikke framover og kan ikke danne 
grunnlag for noen fortolkning av men-
neskerettigheter. Det var nedslående 
at den nåværende katolske paven viste 
forståelse for at ytringer kan besvares 
med vold, da han sa: ”Hvis en venn 
forbanner min mor, må han forvente et 

Asia Bibi er en kristen pakistansk kvinne, dømt 
til døden for en påstått blasfemisk ytring overfor 
muslimer.

Menneskehetens utvikling har vært bygd 
på at uholdbare ideer er byttet ut med mer 
holdbare versjoner, selv om mer holdbare ideer 
i denne prosessen har vært angrepet av tals-
personer for de mindre holdbare. Dette er det 
utfordrende intellektuelle miljøet som ytringsfri-
het prøver å forsvare. ”

”

YTRINGSFRIHET
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definere. Man kan argumentere for at 
noen blir negativt stereotypert basert 
på en negativ oppfatning av religionen 
vedkommende bekjenner seg til. På den 
annen side er negativ stereotypering en 
risiko vi alle utsettes for når vi forfekter 
et standpunkt eller deltar i en debatt. 

Det ligger en advarsel i at ”ærekren-
kelse av religioner” kanskje ikke har 
forsvunnet helt ennå, og at trusselen 
den representerer mot ytringsfrihet kan 
gjeninnføres på en mindre direkte måte.

Hatefulle ytringer og lovbrudd
 Ideen om forbud mot hatefulle ytrin-

ger, som oppfordrer til diskriminering og 
mulig vold, er noe mindre kontroversiell. 
Problemet med lovgivning mot hatefulle 
ytringer er imidlertid at den kan se påfal-
lende lik ut med andre begrensninger på 
ytringsfrihet. Vanskelighetene ligger alle-
rede i mangelen på enighet om hvordan 
hatefulle ytringer skal defineres. 

Lovtekstene mot hatefulle ytringer 
i forskjellige europeiske land ser bare 
grovt sett ut til å enes om målet å dempe 
rasemessig og religiøst hat, på grunn av 
de mulige konsekvensene i form av dis-
kriminering og vold. Deres utgangspunkt 
er den europeiske menneskerettighets-
konvensjonen (EMD, 1950), artikkel 10 
om ytringsfrihet, som krever beskyttelse 
av andres omdømme og rettigheter. 

Et typisk eksempel er den første av en 
rekke lovgivninger i Storbritannia, Public 
Order Act av 1986, som forbyr ytringer 
som vekker rasehat. Det viktige poenget 
her er at slik lovgivning mot hatefulle yt-
ringer, til forskjell fra de foreslåtte forbud 
mot ærekrenkelse av religion, eksplisitt 
søker å hindre at det egges til hat mot 
mennesker, ikke mot troen i seg selv. I 
kampens hete kan det imidlertid være 
vanskelig å skille mellom de to, både for 

de som ytrer seg, for tilhørerne, for myn-
dighetene og for domstoler som skal avsi 
dommer på grunnlag av et slikt skille.

Dette illustreres av etterspillet etter 
Charlie Hebdo-drapene. I dagene umid-
delbart etter 7. januar ble det ført ca 
500 rettssaker mot mennesker som 
var tiltalt for å støtte eller provosere til 
terrorisme, under en ny fransk lov som 
forbød å forsvare, støtte eller fremme 
terrorisme (Chrisafis, 2015). Mange av 
de siktede synes å ha vært beruset eller 
i en form for psykologisk krise, og har 
ropt en slags støtte for Charlie Hebdo-
morderne. Loven åpner for rask gjen-
nomføring av slike rettssaker, og flere 
mennesker fikk fengselsstraffer for det 
som kunne virke som ukontrollerte og lite 

slag.” (Cohen, 2015)
Resolusjonene om ærekrenkelser av 

religion ble ikke stanset før i mars 2011, 
etter drapet på Salman Taseer. Pakistan 
fremmet en resolusjon til UNHRC, uten 
referanse til ærekrenkelse av religion, 
og den fikk enstemmig støtte. (USCIRF, 
2011) Taseers skjebne ser ut til å ha 
vært en slags grusom lærepenge. Den 
nye resolusjonen var opptatt av ”å 
bekjempe intoleranse, negative stereo-
typier og stigmatisering av – og diskri-
minering, voldsoppfordring og vold mot 
– personer basert på religion eller tro”.  

Enderingen fra å beskytte religiøs tro 
til å beskytte de troende er langt mer 
i tråd med ånden i menneskerettighe-
tene. Den nye resolusjonen forsøker 
ikke å begrense fredelige ytringer, men 
oppfordrer til positive tiltak, inkludert 
utdanning og bevisstgjøring. Det som 
fremdeles bekymrer forsvarere av men-
neskerettighetene, er at resolusjonens 
henvisning til ”å bekjempe intoleranse” 
og ”negative stereotypier” fremdeles 
kan bære kimen i seg til beskyttelse av 
innholdet i troen. Intoleranse i debatter 
om hva man mener er galt, kan være 
en lite tiltalende holdning, men det av-
grenser ikke ytringsfriheten. Likeledes 
er negative stereotypier vanskelige å 

Den franske komikeren Dieudonne M’bala 
M’bala utviste dårlig smak da han ”følte seg 
som Charlie Coulibaly”. Men fortjener han å 
straffes? (Foto: Réseau Voltaire)

Den britiske forfatteren David Irving, ofte om-
talt som holocaustfornekter, saksøkte i 1996 
forfatteren Deborah Lipstadt for å ha ærekren-
ket ham som, ja nettopp, en holocaust-fornek-
ter i boka ”Denying Holocaust”.

Problemet med lovgivning mot hatefulle 
ytringer er imidlertid at den kan se påfallende 
lik ut med andre begrensninger på ytringsfri-
het. Vanskelighetene ligger allerede i mangelen 
på enighet om hvordan hatefulle ytringer skal 
defineres. ”

”
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gjennomtenkte ytringer, ganske langt fra 
oppfordring til vold. Disse rettssakene 
virker å være en fullstendig selvmotsi-
gende undertrykking av ytringsfrihet for 
å beskytte ytringsfriheten. 

Den mest profilerte saken gjaldt ko-
mikeren Dieudonne M’bala M’bala som 
i et svar til flommen av ”Jeg er Charlie”-
følelser skrev på sin Facebook-side at 
han følte som Charlie Coulibaly (et-
ternavnet til drapsmannen i det jødiske 
supermarkedet). Hvilken mening han la 
i dette er uklart, men det er utvilsomt 
uttrykk for dårlig smak. Mer presist 
kan dette beskrives som et satirisk 
svar, ganske nær tradisjonen til Charlie 
Hebdo, heller enn som noe skummelt. 
Likevel står Dieudonne overfor strenge 
straffer hvis han blir dømt. Det ville ikke 
overraske om religiøse som er kritiske til 
utviklingen av lovgivning om ytringsfrihet 
ser at dette kan være urettferdig.

Hvis vi graver litt dypere i temaet 
hatefulle ytringer, kan en sak basert på 
den lovstridige ”Holocaust-fornektelsen” 
bedre illustrere både problemet og mu-
lige løsninger. Holocaust-fornektelse 
er gjort ulovlig, ikke fordi lovgivningen 
søker å etablere sannhet – for det er 
det opp til enkeltpersoner å gjøre, men 
fordi det i praksis er en form for hatefulle 
ytringer mot jøder. Den britiske forfat-
teren David Irving ble beryktet for å stille 

detaljerte spørsmål ved om det noen-
sinne hadde vært en nazistisk ”endelig 
løsning” under andre verdenskrig. Han 
påstår at bevisene for massemordene 
på jøder, sigøynere, homofile og andre 
ikke var troverdige. I 1996 gikk Irving 
til retten under engelsk injurielovgiv-
ning, med påstand om at forfatteren 
Deborah Lipstadt og forlaget Penguin 
Books hadde ærekrenket ham som 
en holocaust-fornekter. (David Irving v 
Penguin Books, 2000).  Domstolen fikk 
presentert vitners omfattende analyser 
av Irvings ulike publiserte påstander, av-
viste sannhetsgehalten i dem og avviste 
at han hadde blitt ærekrenket. Han ble 
også dømt til å betale sakskostnadene 
for Lipstadt og Penguin Books. Dette 
førte Irving inn i en konkurs. 

Så i 2005 ble Irving arrestert på 

grunnlag av en arrestordre fra 1989, 
utstedt i Østerrike, basert på taler han 
hadde holdt i dette landet. Det ble retts-
sak, han ble kjent skyldig og fengslet. 
Disse rettsavgjørelsene mot Irving viser 
forskjellen mellom to måter å håndtere 
krenkende ytringer. Den ene (det øst-
errikske eksempelet) kriminaliserer en 
type ytringer (holocaust-fornektelse) 
og dømmer når overtredelsen kan bevi-
ses. Den andre (det britiske eksemplet) 
kriminaliserer ikke noen type ytringer, 
men muliggjør en detaljert analyse av de 
faktiske påstander som er knyttet til de 
påståtte ærekrenkelsene. Dette tar oss 
uten tvil et stykke vekk fra det opprinne-
lige problemet med blasfemilovgivning, 
men det illustrerer vanskelighetene som 
man får i lovgivning om ytringer relatert 
til tro.

 

Kampanjen ”End Blasphemy Laws” har satt opp dette kartet over blasfemilovgivning verden over. På nettsidene deres (end-blasphemy-laws.org) ligger 
dette som interaktivt kart hvor man kan lese mer detaljert om det enkelte lands blasfemilovgivning og andre begrensninger på ytringsfrihet.

Det er viktig å være klar over at blasfemi-
lover representerer en reell begrensning av 
ytringsfriheten i mange deler av verden, med 
påfølgende trusler mot enkeltpersoners liv og 
frihet. ”
”
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Avsluttende bemerkninger
Som en motvekt til diskusjonen rundt 

resolusjonene om ærekrenkelse av reli-
gion, kan vi se framgang i motstanden 
mot blasfemilovgivning. I 2008 stemte 
det britiske parlamentet for å fjerne 
landets ikke lenger brukte, men fortsatt 
eksisterende, blasfemilover. I Irland, 
som vedtok sine blasfemilover så sent 
som i 2009, er det tiltak for å få en 
folkeavstemning for å oppheve lovene. 
Internasjonalt ble kampanjen ”End Blas-
phemy Laws” lansert 30. januar 2015. 
(IHEU, 2015). Den ledes i fellesskap av 
European Humanist Federation, Atheist 
Alliance International og International 
Humanist and Ethical Union, og har 
støtte fra rundt 200 nasjonale organisa-
sjoner. Siktemålet er å starte med press 
på landene i EU, og likesinnede land som 
Canada og New Zealand, for å statuere 
et eksempel ved å fjerne blasfemilover 
som i hovedsak er gått ut av bruk. Videre 
har de til hensikt å forsvare og fremme 
den internasjonale konsensusen om 
menneskerettigheter i denne saken, 
som grunnlag for et nytt internasjonalt 
nettverk for å drive kampanje mot de 
alvorligste eksemplene på blasfemilover.

Det er viktig å være klar over at 
blasfemilover representerer en reell 
begrensning av ytringsfriheten i mange 
deler av verden, med påfølgende trusler 
mot enkeltpersoners liv og frihet. I tillegg 
er det viktig å nevne at det i juridiske 
systemer som anerkjenner blasfemi som 
lovstridig, er en sekundær trussel mot 
bibliotek og andre informasjonsinstitu-
sjoner som kan gi tilgang til innhold som 
angivelig er blasfemisk. Resolusjonene 
om ærekrenkelse av religioner truer med 
å smugle inn ytterligere begrensninger 
til dem som finnes i blasfemilover. De 
søker å gjøre dette gjennom justering 

av ytringsfriheten, ved å unnta omtale 
av religiøse ideer og meninger fra denne 
friheten. De som støtter resolusjoner om 
ærekrenkelse av religioner kan se det 
som oppmuntrende at lovgivning mot 
hatefulle ytringer og lignende allerede 
begrenser sider av ytringsfriheten. I 
mars 2011 ble det riktignok oppnådd en 
slags seier i kampen mot kampanjen for 
å anerkjenne ærekrenkelser av religion. 
Men mange land har fremdeles blasfe-
milovgivning, noen av dem opprørende 
urettferdig og undertrykkende, og de må 
bekjempes så iherdig som mulig. Det er 
derfor avgjørende at en kampanje som 
”End Blasphemy Laws” blir gjort kjent, 
diskutert og støttet i bibliotek- og infor-
masjonsverden. 
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TARIFF 2015

Enighet i forhandlingene mellom YS og NHO
YS og NHO kom på kvelden torsdag 26. mars til enighet i årets mellomoppgjør. 
- Det vil ikke bli gitt et generelt tillegg til alle, men et eget lavlønnstillegg, 
opplyser YS-leder Jorunn Berland.

Partene har blitt enige om et lavlønnstillegg på 1,75 kroner per 
time til de som hører inn under overenskomster i det som omta-
les som “frontfaget”. Dette tillegget gis til alle med 90 prosent 
lønn eller mindre av gjennomsnittslønnen. Oppgjøret har totalt 
en ramme på 2,7 %

– Dette ble som forventet et moderat oppgjør. Men nå gjenstår 
forhandlinger i de andre tariffområdene, der Bibliotekarforbundet 
har de fleste av sine medlemmer, sier BFs forhandlingsleder 
Monica Deildok. Hun viser også til at funksjonærene i frontfaget 
forhandler lønn lokalt senere i år, slik at resultatet må forventes 
høyere enn rammen som nå oppgis til 2,7 %. Det er store grup-
per i offentlig sektor, blant annet bibliotekarene, som har større 
grunn til å sammenligne seg med lønnsutviklinga til funksjonærene 
i frontfaget som med den generelle lønnsutviklinga i frontfaget.

Tillegget i frontfaget gis med virkning fra 1. april.
– Vi har tatt et stort ansvar og bidratt til et meget ansvarlig opp-

gjør i privat sektor. Hensynet til den konkurranseutsatte industrien 
har veid tungt under forhandlingene, sier YS-leder Jorunn Berland.

– Oppgjøret har fått en lavtlønnsprofil. Vi har valgt å prioritere 
ansatte på tariffavtaler hvor gjennomsnittslønnen er lavest, sier 
Berland.

YS sier at de forventer at de etterfølgende oppgjørene tar 
hensyn til rammene i NHO-oppgjøret, men profil og innretning 
må tilpasses behovene i øvrige sektorer.

Oppgjøret som nå er avsluttet omfatter rundt 17 500 YS-
medlemmer i følgende forbund: Yrkestrafikkforbundet, Parat, 
Negotia, SAFE, Delta og Stafo.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at par-
tene kun forhandler om kroner og ører, og ikke om bestemmelser 
i tariffavtalene. YS har vedtatt å forhandle samordnet. 

Tekst: Erling Bergan
Foto: Erik Norrud

•	 ”Frontfaget” forhandler alltid først i de vårlige  
tariffoppgjørene, som i år er et mellomoppgjør. 

•	Det er konkurranseutsatt industri som utgjør frontfaget.
•	Det ble enighet om et lavlønnstillegg på 1,75 kr/time, 

til alle med 90 prosent lønn eller mindre av gjennom-
snittslønnen. Oppgjøret har totalt en ramme på 2,7 %.

– Oppgjøret har fått en lavtlønnsprofil. Vi har valgt å prioritere ansatte 
på tariffavtaler hvor gjennomsnittslønnen er lavest, sier Berland.
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Geologen som ble modell for romanfigur
Forfatter Nils Johan Rud og geolog Brit Hofseth var begge ombord da skuta Polarbjørn dro 
på ekspedisjon fra Senja i 1941. Kort tid etter, midt under okkupasjonen, skrev Rud en roman 
med da avdøde Hofseth som hovedperson. Anne-Mette Vibe nøster i det som da skjedde.

Tekst: 
Anne-Mette Vibe

I april 1941, ett år etter at krigen kom til 
landet vårt, dro en fiskerflåte ut på feltet 
ved Ytre Senja. Ombord var en ung kvinne, 
bare 24 år gammel, som hadde fått være 
med fiskerne på turen ut. På hjemveien 
seg hun om og var død. Brit Hofseth var 
en lovende geolog, en av våre første viten-
skapskvinner, og hun var på studiereise i 
det elementet hun elsket. Dette var polom-
rådene og det nordlige Norge, jo kaldere 
og mer øde, desto bedre.

Hun arbeidet med sitt hovedfag i geologi 
på Universitetet i Oslo, og hadde allerede 
kartlagt flere geologiske områder og publi-
sert vitenskapelige rapporter. En lysende 
forskerkarriere tok slutt da hun fikk sin 
livstråd klippet over i disse aprildagene. 
Årsaken til dødsfallet var sannsynligvis 
komplikasjoner etter en blindtarmopera-
sjon som var foretatt like før. 

Dette kunne vært slutten på en historie 
om et kort liv, men ble det slett ikke. Like 
etter Brits død, høsten 1941,  kom det ut en 

roman der hovedpersonen hadde lånt ytre 
trekk fra henne. Romanen heter Drivende 
grenser, forfatteren er Nils Johan Rud, og 
historien om den unge vitenskapskvinnen 
og bruk av levende modeller er vel så 
aktuell idag som den gangen.
 
Hvordan ble boka mottatt i 1941?

Romanen til Nils Johan Rud er i korthet en 
blanding av reiseskildring og kjærlighets-
roman fra en ekspedisjon til Grønland med 
skuta Polarbjørn  i 1939. Forfatteren og 
redaktøren Rud var med, det var også fire 
kvinner. Tre av disse var gift og ledsaget 
mennene sine. Brit var den eneste av dem 
som var enslig og skulle drive vitenskapelig 
arbeid. I romanen, der skuta heter Vester-
veg, er antall kvinner redusert til to: den 
ugifte botanikeren Norunn og fru Været. 
Mange av de mannlige ekspedisjonsdelta-
kerne er lett gjenkjennelige i romanen, selv 
om Rud har gitt dem nye navn.

Boka vakte oppsikt blant familie og for-
skervenner da den kom ut. Hovedpersonen 
Norunn blir framstilt som en slags nymfo-
man og legger an på flere av mennene om-
bord. Hennes forskerinteresser beskrives 

som nærmest fraværende.  Våren 1942 
kom det et langt minneskrift fra geologi-
kolleger, tilegnet Brit Hofseth. En artikkel 
av professor Anka Ryall ved universitetet i 
Tromsø er nettopp publisert, der hun be-
skriver romanen og minneskriftet grundig 
fra et litterært ståsted. Hun analyserer bru-
ken av Brit som levende modell i romanen, 
og hvor adskilt Norunn-figuren er fra den 
lovende unge geologen Brit Hofseth som 
minneskriftet viser oss. Artikkelen heter ”A 
Deviant in the Arctic” og er hentet fra boka 
Deviant Women (2015).

Nils Johan Rud utga senere sine memoa-
rer, der han bedyrer at han ikke brukte Brit 
som levende modell: ”Og for at det nå fra 
min side skal være helt klart: såvidt jeg 
vet forekom det ingen erotisk dramatikk 
på ”Polarbjørn”-ekspedisjonen i juli-august 
1939, og den unge geologen var ikke iden-
tisk med min fantasis Norunn” (Rud 1973, 
s. 150). Man kan bare undres over hvorfor 
han lot romanen bli publisert så raskt etter 
at Brit var død. I romanen dør nemlig også 
botanikeren Norunn i slutten av historien, 
rett før skuta skal gå i havn. Det er også 
merkelig at en såpass dreven forfatter 
som Rud lar en vitenskapskvinne ha rollen 
som ”femme fatale” på skuta, i en tid da 

Ved Holleia på Ringerike er det satt opp en plakett til minne om den unge lovende geologen Brit 
Hofseth, som døde bare 24 år gammel. Hun var den første som kartla dette området geologisk. 
(Foto: Ragnhild Krogvig)
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kvinnelige forskere var en sjeldenhet. Han 
måtte ha visst at Brit ville bli ”gjenkjent” på 
en lite ærefull og høyst urettferdig måte. 
Dette er utførlig behandlet i Ryalls artikkel, 
som anbefales for alle som interesserer seg 
for litterære modeller, polarhistorie eller 
vitenskapkvinner. 

Boka kom ut høsten 1941, og fikk flere 
anmeldelser i løpet av november og de-
sember  måned. Omtalene svinger fra rene 
hyllester til nesten slakt. 

Signaturen O.Ø. i Lofotposten (29.12.41) 
kaller den en ”praktfull roman om spen-
nende fangstliv i ishavet, skrevet med 
selvopplevelsens styrke og maktfulle 
intensitet.” Han fortsetter med ”--- en-
somme menn i kamp om kvinnen, gitt med 
en dyp innsikt i ulike menneskers sjeleliv 
og med en merkelig intuitiv viden om 
kvinnens kjærlighetsliv.” Johan Falkberget 
anmelder den i Arbeidets Rett (28.11.41?) 
med overskriften ”En ung mester. --- hans 
store  roman for i år – ”Drivende grenser”. 
Her tar Nils Johan Rud et sjumilsskritt. La 
meg få si det like godt først som sist: Han 
har skapt et genialt verk! Hvordan vi enn 
snur og vender på det – langt utafor det 
sedvanlige er den unge dikteren nådd. 
Ved mot og dristighet er det lyktes ham 
å legge nytt land inn under den norske 
litteraturen.”

På den andre siden av skalaen finner 
vi 5.desember 1941 fra Aftenpostens 
anmelder Finn Halvorsen: ”Han har lagt 
seg til et litterært sprog, så skruet og 
affektert, at man simpelthen får en slags 
sanktveisdans i hjernen av å skulle være 
med på det.” Han lister flere setninger fra 
romanen, til slutt denne: ” --- ”Vi kunne 
ligget nakne sammen og ventet med kjø-
lig bark på sevjen fra isen”. Nei, nu hører 
jeg at De skriker, kjære leser.” Halvorsen 
var forøvrig en av lederne i forsøket på å 
nazifisere åndslivet under krigen. Han var 
en kjent forfatter i mellomkrigstiden, og 
var medlem av Kulturtinget. Dette Tinget 
styrte det norske kulturlivet under krigen 
og sto i nært samarbeid med Kultur- og 
Folkeopplysningsdepartementet, innordnet 
administrasjonen under Reichskommisariat 
(Lello 1995). Han fikk 12 års straffearbeid 
i 1946, og ble benådet i 1951.

Undertegnede har bare funnet en anmel-
der som problematiserer at botanikeren 
Norunn er hentet fra en levende modell. 
Signaturen B.G. (Birger Gotås) skriver i 
Aalesunds avis 29. november 1941 at 
boken ikke er god som roman betraktet. 
Som reiseskildring er den adskillig bedre. 

Men – ”Denne sammeblanding av roman 
og reiseskildring er ikke heldig. Leseren 
kan aldri vite hva som er roman og hva 
reiseskildring. Det er uheldig av en spe-
siell grunn. Som romanens centralfigur 
er innført en ung kvinne, som fremstilles 
som helt erotoman, nærmest et hundyr 
som flagrer fra den ene til den andre av 
snart sagt alle mannfolkene. Og da de 
andre opptredende så helt åpenbart har 
sine modeller iblandt ferdens deltagere, 
ligger det nær å slutte at at også denne 
skikkelsen er hentet fra virkeligheten. – 
Og det virker noe pinlig og må vel iallfall 
forutsettes å ha denne virkning overfor 
dem som var forfatterens kamerater på 
”Polarbjørns” siste ferd”. 

Brit Hofseth hadde da vært død i over 
et halvt år. Ålesund var byen der Polarbjørn 
kom inn etter sin Grønlandstur i 1939, så 
man kan forutsette at lokalmiljøet hadde 
et relativt nært forhold til reisen som Rud 
forteller fra. Allikevel vakte denne anmel-
delsen tilsynelatende ingen reaksjon i dis-
triktet (privat brev til Eeg-Henriksen 1979).

Noen må allikevel ha reagert. Kort tid 
etter at romanen ble publisert, ble den 
”angitt” til den tyske okkupasjonsmakten.

Drivende grenser beslaglagt
På Riksarkivet kan man delvis følge gan-

gen til Drivende grenser gjennom systemet. 
Jeg skriver delvis, fordi enkelte sentrale 
kopier av brev er revet ut av arkivmap-
pene. De var fjernet allerede i 1979 da 
Vibeke Eeg-Henriksen undersøkte saken, 
og var fortsatt borte da undertegnede 
lette i sommer.

29. november 1941 har det gått et 
brev fra Hans S. Jacobsen til Litteratur- og 
Bibliotekkontoret, det det henstilles om at 
boka straks skal bli beslaglagt. 

2. desember 1941 sender Asbjørn Bjaa-
nes et svar til Jacobsen: ”Som svar på bre-
vet Dykkar av 29. november skal opplysast 
at departementet ikkje har kunna gripe inn 
mot nemde bok so lenge saki var hjå dei 
tyske styresmaktene. Først i går fekk eg fra 
S. D. tilsendt saki, som no vil verta teken 
opp av dette kontoret. Heil og sæl.”

Brit Hofseth var en ung 
lovende geolog som 

i april 1941 entret en 
skute som dro ut fra 

Senja. Hun var bare 24 
år gammel da hun på 

hjemveien falt død om. 
Kort etter skrev den 

medreisende forfatteren 
Nils Johan Rud en roman 

der hovedpersonen 
lånte ytre trekk fra 

Hofseth. I motsetning 
til virkelighetens Brit, 
er hovedpersonen en 
slags nymfoman uten 

forskerinteresser. 

FAKTA  OG FIKSJON
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3. desember 1941 kommer så beskje-
den om at boka skal beslaglegges. Det 
er adressert til Litteraur- og Bibliotek-
kontoret, med avsender Bjaanes. Det 
kommer fram av et senere privat  brev 
fra Bjaanes til Eeg-Henriksen (1979) at 
Peter Naumann har vært saksbehandler. 
Bjaanes skriver: ”Man har vanskelig for å 
forstå hva Nils Johan Rud har villet med 
denne boken. Hadde han ment å gi oss 
en skildring av en ishavsferd, ville han 
ha gjort oss en langt bedre tjeneste om 
han hadde sløyfet sine mange forsøk på 
å lage psykologisk analyse både av men-
nesker og natur, for han kan skrive vakre 
naturskildringer. Men når han som han har 
gjør det, delvis skeier ut i ren sadisme og 
gjør hver eneste av ferdens deltakere til 
halvdyr, såsnart sivilisasjonen ligger bak 
dem og isbaksen murer seg opp foran, ja 
da har man store vanskeligheter med å 
fordøye produktet.

Dertil kommer at årstallet for ekspedi-
sjonen er angitt, noe som har til følge at 
flere av de personer som er skildret, vil føle 
seg meget ille berørt over den behandling 
forfatteren har gitt dem. Den ene – bokens 
kvinnelige hovedperson – er den no av-
døde geolog Brit Hoffseth, som fofatteren 
har misbrukt på en helt ut gemen måte.

Boken er et tydelig skritt tilbake i den 
litteratur som kjennetegnet tiden før 9. 
april, og en burde vente seg bedre av Nils 
Johan Rud enn at han forsøker å etterligne 
Sandemose.”

Det blir ikke siste gang en roman av Nils 
Johan Rud blir beslaglagt. I juni 1943 blir 
også tre av hans tidligere bøker som er 
utgitt på Tiden, bannlyst. Så stjeler vi et 
fattighus; Jeg er ingen proletar; Alle tiders 
største kom på midten av 1930-tallet, 
og dommen i følge Bjaanes er at Rud er 
proletarforfatter, han er ”proletarpsyko-
analytiker”, og ”en tviler på forfatterens 
mentale tilstand, hvis han da ikke kan 
unnskyldes med å stå i tvungen marxistisk 
tjeneste”. (Riksarkivet).

Beslagleggelsen av Drivende grenser, og 
begrunnelsen, er derfor ikke noe unntak 
når det gjelder  Ruds romaner, hvis ikke 
det var for hensynet til Brit Hofseth som 
levende modell. Det er også interessant 
at Halvorsens slakt i Aftenposten kom 
bare dager etter at romanen var bannlyst. 
Forøvrig ble vel denne boka gitt ut på Gyl-
dendal fordi Tiden ble stengt av tyskerne 
under okkupasjonen.

Lit teratur- og Bibliotekkontoret lå 
sammen med Kulturkontoret under Kul-

turavdelingen. Denne avdelingen hørte 
til det før omtalte Kultur- og Folkeopp-
lysningsdepartementet. Asbjørn Bjaanes 
var leder for dette kontoret. I løpet av 
krigsårene ble det sendt ut minst tre lister 
over forbudte bøker til folkebibliotekene i 
hele Norge. Bibliotekene måtte så krysse 
av hvor mange eksemplarer de hadde 
av hver bok, og senere levere dem inn. 
Drivende grenser sto på liste nummer to 
som ble sendt ut 26. juni 1942. Det var 
mest utenlandske og få norske forfattere 
på denne. 

Vi vet ikke hvem som anmodet om at 
romanen til Rud skulle stanses. Det har 
vært spekulasjoner, men ingen vet. Bjaa-
nes selv har i brev til Eeg-Henriksen fra 
1979 skrevet at han ikke lenger husker 
detaljene. Viktige kopier i mappene som 
kunne ha inneholdt navn, er altså revet 
ut. Taushetsplikten i landssviksaken mot 
Hans S. Jacobsen er vedtatt forlenget til 
80 år, og vil altså ikke frigjøres i år. 

Så viktig er det vel ikke å vite hvem som 
har ”angitt”  romanen. Historien er etter 
min mening mest interessant sett i lys 
av den stadig tilbakevendende debatten  
om bruk og misbruk av levende modeller.

Drivende grenser ble trykket opp igjen av 
Gyldendal etter krigen, uten noen beskjed 
om beslagleggelsen. Det var også mulig å 
lese den under krigen fordi den ble utgitt 
på svensk i 1943.
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Studenter og Storting 
I mer enn 50 år har ”Bibliotekskolen” hatt årlige omvisninger i Stortinget. Det startet med 
stortingsbibliotekar Olaf Chr. Torp, som også var timelærer ved skolen fra 1964 til 1978. 
Han så den pedagogiske verdien i å vise frem både stortingsbygningen og biblioteket.

Bygningen er så skreddersydd til det 
politiske livet at den i seg selv gir en for-
ståelse av saksgangen og av publikasjo-
nenes orden.  Torp kunne også, med stor 
stolthet, vise frem et ressursrikt bibliotek 
med stor boksamling, vakker innredning 
og en stilig lesesal med askebegre som på 
en engelsk herreklubb. Her var det mye å 
lære for den som skulle realisere sitt eget 
mønsterbibliotek.

Askebegrene er for lengst forsvunnet, 
men frem til i fjor har altså studentene sett 
dette fantastiske biblioteket i Stortingets 
nabogård, på den andre siden av Wessels 
plass, over Halvorsens Conditori.  Ved 
årets omvisning var alt forsvunnet. Hele 
bygningen, bortsett fra fasaden er revet! 
Det tar flere år før et nytt bygg er på plass, 
og det gamle biblioteket gjenoppstår 
neppe i sin gamle prakt. 

Stortingstorg
Det ”biblioteket” som studentene fikk se 

i år, var ved første øyekast nesten ikke til 
å se. Midt i Stortingsbygningen, der repre-

STORTINGSBIBLIOTEKET

Tekst:  
Øyvind Frisvold
Førsteamanuensis
Institutt for arkiv-, bibliotek- og info.fag
Høgskolen i Oslo og Akershus

sentanter og støtteapparat har sin daglige 
gange, er det laget et «Stortingstorg». 
Her, mellom alle slags servicetjenester og 
IKT-hjelp, finner vi et par bokhyller med 
bøker, aviser og tidsskrifter.  Her er det 
også stasjonert en bibliotekar fra 8-17, 
men det er selvbetjening resten av døgnet. 
Selvbetjent og døgnåpent er det også 
i det underjordiske ”Tunnelbiblioteket”, 
som i realiteten er bibliotekets gamle og 
utrivelige magasin. 

Hva lærte så studentene av Det Nye 
Stortingsbiblioteket? 

Digitale tjenester
På Stortingstorget er plassen så be-

grenset at utvalget rett og slett blir ekstra 
aktuelt og brukervennlig. Det var også 
oppløftende å se at et stort kjellerrom 
med rullemagasin hadde fått en hyggelig 
atmosfære. Utmerket for brukere som 
vil ha det store og spesialiserte bokut-
valget. Men den viktigste lærdommen 
er det som ved første øyekast ikke er 
synlig som arkitektur. Gjennom flere år 
har Stortingsbiblioteket utvidet og forbe-

dret sine digitale tjenester. Det egentlige 
Stortingsbiblioteket er i dag de tjenestene 
som husets brukere får digitalt og, som 
det heter i strategien: Biblioteket skal gi 
”brukerne det de trenger ‘rett i lomma’”. 
Det vil si fakta, bakgrunn og veiledning 
og sammenfattet informasjon til bruk for 
travle politikere.

På nærmeste nettbrett
På denne måten fikk studentene et godt 

innblikk i hvordan et moderne bibliotek 
lager og tilrettelegger sine egne tjenester 
på husets eget nettverk. Det kan dreie 
seg om tidsskriftartikler, dagens aviser, 
nyhetsvarsling og egenproduserte ny-
hetstjenester.  Sammen med veiledning 
og kursing er det dette som er biblioteket. 
Dette biblioteket er med deg på nærmeste 
nettbrett og når du har bruk for det. I til-
legg er biblioteket også håndgripelig med 
bøker og bibliotekar sentralt plassert, midt 
i lysløypa der brukerne ferdes. 

Med andre ord: Det er altså fortsatt mye 
å lære på Stortinget! 

Bibliotekstudenter på besøk i ”Stortingstorget”, der Stortingsbibliotekets befinner seg i et par år, fram 
til de kan flytte tilbake til en ferdig ombygd Halvorsens Conditori-gård. (Foto: John Greier Olsen)
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Tekst & foto: 
Erling Bergan

Ny rådgiver i BFs sekretariat
Prosjektmedarbeider Embret Rognerød er ansatt som ny rådgiver i Bibliotekarforbundet 
fra og med mai 2015. 

Etter to år med prosjektarbeid er han fast ansatt

Embret Rognerød har jobbet med 
prosjektet ”Lærende organisasjon” i 
Bibliotekarforbundets sekretariat siden 
mai 2013. Den nye faste stillingen vide-
refører den satsingen på organisasjons-
utvikling som lå til grunn for prosjektet, 
et arbeid som tar sikte på økt kunnskaps-
deling og å styrke kommunikasjonen 
over flere ledd i organisasjonen.

– Det er fortsatt kunnskapsdeling 
som blir stikkordet. Jeg vil være sterkt 
involvert på kursfronten framover, og vi 
satser på å fortsette det nære samar-
beidet med bibliotekarstudentene ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus. I tillegg 
til grunnpilaren i jobben, som er å lette 
arbeidet for de tillitsvalgte, sier Embret. 

Han vil være med på å videreutvikle BFs 
tilbud med flere nettressurser, høyere 
kursaktivitet og gode forhandlingshefter. 

- Og så skal vi fortsette å være aktive 
i flere kanaler. Jeg ønsker å bidra til at vi 
er relevante og oppdaterte, både som 
fagforening og innen bibliotekpolitikken, 
sier Rognerød.

Tre saker som skal videreføres
Det er særlig tre deler av prosjektet 

Embret Rognerød er fornøyd med, og 
som han vil bygge videre på:

•	 Ofte stilte spørsmål-seksjonen på 
nettsidene, som utvides fra 5 til 10 
tema i løpet av de neste månedene. 
 
– Denne modellen gir oss mulighet 
til å gi konkret og oppdatert informa-
sjon på andre måter enn tidligere. 

•	 Embret Rognerød er fast ansatt som rådgiver i BFs  
sekretariat fra mai 2015.

•	 Han har vært prosjektmedarbeider i BF siden mai 2013.
•	 Mange av arbeidsoppgavene i prosjekt ”Lærende  

organisasjon” skal videreføres. I tillegg skal andre  
behov i BF-sekretariatet dekkes. 

Vi kan også utvide etter hvert som 
lovverk forandrer seg, eller når vi ser 
at medlemmene har nye spørsmål 
de ønsker svar på. Mulighetene her 
er mange, og jeg ønsker alle innspill 
velkommen, sier han. 

•	 Samarbeidet med studentene – 
med temaforedrag og jobbsøker-
kurs. 
 
– Alt vi har arrangert på høyskolen 
har blitt godt besøkt, og den store 
interessen blant studentene er gle-
delig. Vi har på vår side fått større 
kjennskap til hva som rører seg på 
den største bibliotekarutdanningen i 
Norge, og hva de er nysgjerrige på. 
Kontakten mellom oss og student-
foreningen Alexandria fortsetter, og 
jeg gleder meg til å rigge til flere 

VÅR EGEN ORGANISASJON
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felles arrangementer 

•	 Tillitsvalgte i offentligheten
 
– Her er det BF-ere selv som har mar-
kert seg, men jeg har vært involvert i 
en del mediesaker, og disse har uten 
unntak vært veldig spennende. Vi 
organiserer medlemmer i en sektor 
der det er naturlig å ytre seg, og hvor 
mange engasjerer seg i samfunns-
debatten. Det gjelder også for våre 
tillitsvalgte, enten det er snakk om 
saker rundt bibliotekets rolle, økonomi, 
de ansattes rettigheter, eller det rent 
faglige. Nettopp skjæringspunktet 
mellom media og de tillitsvalgtes rett 
til informasjon er vesentlig for alle or-
ganisasjoner som vår: Vi må fortsette 
å komme på banen, ikke bare for å 
komme på banen, men for å påvirke 

politiske prosesser. Jeg vil gjerne bidra 
på dette området, og derfor planleg-
ger jeg nå blant annet å utvikle fore-
draget mitt om tillitsvalgte og media 
til eget temakurs, sier Embret.

- Kjenner organisasjonen godt
Embret Rognerød ser nå fram til å 

begynne i den nye rådgiver-stillingen 
28. mai.

– Intervjuer med nyansatte, som dette 
med meg, blir ofte kjedelige. Alle sier 
stort sett det samme. Men jeg kan bare 
slutte meg helhjertet til klisjéen, og si at 
jeg gleder meg veldig til fortsettelsen. 
Det tror og håper jeg at BF gjør også.  
Jeg kjenner organisasjonen godt etter to 
hektiske år, og jeg er topp motivert for 
å jobbe iherdig framover. Bibliotekarfor-
bundet som organisasjon er tvunget til 
samtidig å skjele til både biblioteksek-

toren og fagbevegelsen. Og det er to 
sektorer det virkelig er verdt å kjempe 
for, understreker den nye rådgiveren i 
sekretariatet.

Bred bakgrunn
Embret Rognerød har en bachelorgrad 

i allmenn litteraturvitenskap fra NTNU, 
og han har også gått på Forfatterstudiet 
i Bø og Forfatterstudiet 2 ved Norges 
arktiske universitet (UiT). De siste tre 
årene før han startet i BF, hadde han 
flere vikariater som journalist, blant 
annet i Ballade, Dagens Næringsliv og 
Nationen. 

Embret Rognerød har jobbet med prosjektet ”Lærende organisasjon” i BF-sekretariat siden mai 2013. Nå er han ansatt fast som rådgiver, og skal vide-
reføre satsingen på organisasjonsutvikling som lå til grunn for prosjektet. 

VÅR EGEN ORGANISASJON
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Tekst: 
Erling Bergan

- Alle kan verve!
Nå øker BF verveaktiviteten sin framover. Det vanker bokgavekort på 500 kroner 
for hvert nytt yrkesaktivt medlem du verver. Og nyinnmeldte er med i trekning 
av en splitter ny iPad hvert kvartal. 

Margunn Haugland vil at flere blir kjent med BF

- Vi håper dette vil inspirere til litt ekstra 
innsats for å få flere medlemmer i Bibliote-
karforbundet, sier forbundsleder Margunn 
Haugland. Hun ser gode muligheter på 
mange arbeidsplasser.  

– Alle kan verve. Uorganiserte bør få vite 
om fordelene ved medlemskap i en fagfo-
rening. Nyansatte bør få informasjon og 
tilbud om medlemskap fra BFs tillitsvalgte. 
Vi trenger ikke være påtrengende, men 
vise at vi er interessert i få våre kollegaer 
som medlemmer, sier hun. 

Bibliotekarforbundet har siden starten 
for over 20 år siden mer enn tredoblet 

medlemstallet. Fram til 2011 gikk det 
nesten av seg selv. Ryktet om BFs arbeid 
for medlemmene spredte seg raskt. Vekst 
genererte mer vekst. Medlemstallet steg 
jevnt og trutt fra 500 til 1700. Nå er det 
behov for å stimulere til ytterligere økning 
i medlemstallet.

Wenche vant iPad
Rett etter påske la kontorleder Petter 

Bruce navnene på alle de nyinnmeldte 
i 1. kvartal i en boks og ba BF-lederen 
foreta trekningen. Den heldige vinneren 
av en iPad ble Wenche Merete Vevik. 
Hun er biblioteksjef i Båtsfjord kom-
mune i Finnmark og er ikke så rent lite 
overrasket når vi ringer og forteller om 
gevinsten. 

- Dette var kjempeartig! Jeg visste 

ikke engang at jeg var med i trekningen, 
utbryter Wenche gledesstrålende. 

- Hvorfor meldte du deg inn i BF?
- Jeg var studentmedlem da jeg gikk på 

dokumentasjonsvitenskap ved Universi-
tetet i Tromsø. Så ble jeg ansatt som bib-
lioteksjef i Båtsfjord høsten 2012. Men 

VERVING

Wenche Merete Vevik er biblioteksjef i Båts-
fjord kommune i Finnmark. Som nyinnmeldt i 
BF i januar 2015 ble hun den heldige vinner av 
en iPad, trukket blant BFs nye medlemmer 1. 
kvartal i år.

Wenche Merete Vevik, biblioteksjef i Båtsfjord og BF-medlem

Det er tryggheten ved å være organisert 
sammen med andre kollegaer, tryggheten med å 
ha en organisasjon i ryggen.”
”

•	 Alle som verver et nytt yrkesaktivt medlem til BF  
mottar et bokgavekort på 500 kroner.  
(Ett gavekort for hvert nytt medlem.) 

•	 Den som verver flest i løpet av året, får en iPad.
•	 Hvert kvartal trekkes en vinner blant de nyinnmeldte.  

Vinneren får en iPad.
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VERVING

det har vært så travelt i jobben at jeg 
ikke har rukket å sette meg inn i dette. 
Det var meningen å melde meg inn 
hele tida, men det har bare blitt utsatt. 
Det har vært god reklame fra de andre 
bibliotekarene som er BF-medlemmer 
i Finnmark, som gjorde at jeg meldte 
meg inn i januar i år. Ikke minst har BFs 
fylkesleder Jorunn Johansen reklamert 
godt for Bibliotekarforbundet. 

- Hva forventer du deg som medlem 
av BF framover?

- Det er tryggheten ved å være or-
ganisert sammen med andre kollegaer, 
tryggheten med å ha en organisasjon i 
ryggen. Og så er det godt å ha mulighe-
ten til å treffes og diskutere saker med 
dem som har samme yrke, sier Wenche 
Merete Vevik.    

Innmelding på nett
På BFs nettsider er det enkelt å 

melde seg inn. Alle som har bachelor i 
bibliotek- og informasjonsvitenskap fra 
Høgskolen i Oslo og Akershus, bachelor 
i dokumentasjonsvitenskap fra UiT Nor-
ges arktiske universitet, eller bachelor i 
skolebibliotekkunnskap fra Universitetet 
i Agder, kan bli medlem. 

Etter siste landsmøte kan også kan-
didater med annen bachelor- eller mas-
tergrad, med minimum 60 studiepoeng 
bibliotekfag i eller utenfor graden, bli 
medlemmer i Bibliotekarforbundet. 

Og selvfølgelig kan studenter innen 
bibliotek-, informasjons- og dokumen-
tasjonsfag tegne studentmedlemskap. 

For de som melder seg inn er det egen 
rubrikk for ”Jeg er vervet av…”. Husk å 
be din nyinnmeldte kollega om å fylle 
inn navnet ditt, så får du ditt velfortjente 
bokgavekort på 500 kroner tilsendt!  

Vervestrategi
Da forbundsstyret vedtok en ver-

vestrategi for halvannet år siden, lå 
det en analyse utarbeidet av BF-
sekretariatets kontorleder Petter Bruce 
bak tiltakene. Strategien baserte seg på 
en helhetlig tenkning, der tiltakene for 
medlemsøkning grovt sett ble delt i to 
typer: Medlemsverving, altså rekruttering 
av nye medlemmer, og medlemspleie, 
tiltak for å holde på de medlemmene BF 
allerede har. På grunnlag av strategien 
ble det utarbeidet en liste med 21 tiltak 
innen begge disse kategoriene. Mange 
er gjennomført eller godt i gang. Og 

nå kommer altså to konkrete tiltak for å 
stimulere til flere nyinnmeldinger.

Enkle hverdagslige samtaler
- BF har svært god tilslutning blant 

bibliotekarer i videregående skoler.  
Blant bibliotekarer i folke- og fylkesbi-
bliotek har vi rundt regnet to-tredeler 
av bibliotekarene som medlemmer, men 
det varierer mye fra bibliotek til bibliotek. 
Det er nok en god del kollegaer som 
gjerne tar imot informasjon om fagor-
ganisering generelt og BF spesielt, sier 
Margunn Haugland. Hun legger vekt 
på at verving i stor grad dreier seg om 
enkle hverdagslige samtaler heller enn 
pågående salgsarbeid.  

- I universitets- og høgskolesektoren 
har vi en del bibliotek med svært god BF-
tilslutning. Men det er for mange institu-
sjoner der mange bibliotekarer trenger 
å bli bedre kjent med hva BF har å by 
på. Vi har all mulig grunn til å presentere 
oss som både en medlemsorganisasjon 
med gode påvirkningsmuligheter, og 
en serviceorganisasjon med lav terskel 
for medlemmer som trenger hjelp, sier 
Haugland. 

Rett etter påske la kontorleder Petter Bruce navnene på alle de nyinnmeldte i 1. kvartal i en boks og ba BF-lederen foreta trekningen. 
Den heldige vinneren av en iPad ble Wenche Merete Vevik, biblioteksjef i Båtsfjord kommune i Finnmark. (Foto: Embret Rognerød)
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Eyvind Alnæs ny administrasjonsdirektør i YS
I begynnelsen av april tok Eyvind Alnæs (60) fatt på jobben som administrasjonsdirektør 
i YS. - Samfunnsoppdraget til YS er viktig og interessant. Og så skal det bli spennende å 
materialisere slagordet vårt om «Styrke gjennom samspill», synes han.   

Tekst: Liv Hilde Hansen
Foto: Erik Norrud

HOVEDORGANISASJONEN VÅR

Det beste tidspunktet å få alenetid 
med YS’ nye administrasjonsdirektør på 
er rundt klokken syv om morgenen – per 
mail. Da sitter Eyvind på pendlertoget 
mellom Kongsvinger og Oslo. 

- Jeg har pendlet før også, da jeg var 
HR-ansvarlig på Jordans hovedkontor 
i Oslo. Den gang kjørte jeg bil. Tog er 
bedre. Da får jeg tid til å gå gjennom 
mail. 

Pendlerlivet skyldes at Eyvind og kona 
Gunn bor landlig til utenfor Kongsvinger. 
De tre voksne barna har flyttet ut. 

- Vi bor på et gårdsbruk uten dyr, 
men med skog, som han sier. YS nye 
administrasjonsdirektør kan skilte med 
at han jakter i egen skog, i alle fall i 
deler av den. 

- Og så ligger Finnskogen ikke langt 
unna og inviterer til friluftsliv. Jeg er el-
lers veldig glad i å sykle. Dessuten går 
mye av fritiden med til å vedlikeholde 
gården. Der er det alltids noe å henge 
fingene i, forteller han.

- Egentlig kommer jeg fra Østfold. 
Sarping, men det er 25 år siden.  

- Jeg er en nysgjerrig person
De fem siste årene har Eyvind arbeidet 

som rådmann i Sør-Odal, en kommune 
med tett på åtte tusen innbyggere og 
landbruk som viktig levevei. Sin akade-
miske ballast har han med statsviten-
skap og offentlig fra Universitet i Oslo, 
samt en mastergrad fra BI.

- Jeg er nysgjerrig og hadde lyst til å 
prøve noe annet. Jeg hadde arbeidet i 
det offentlige som rådmann. Og med HR 
i industrien, både ved Jordans hovedkon-
tor og i Scandpower, et konsulentfirma 
som gjør sikkerhetsanalyser blant annet 
i olje- og energisektoren. Organisasjons-
livet var nytt og spennende landskap, 
mener han. 

Eyvind ser flere likhetstrekk mellom 

virket som rådmann og den nye jobben 
som administrasjonsdirektør i YS: - Jeg 
er vant til å jobbe i en politisk styrt 
organisasjon. Slik er det også i YS, så 
prinsipielt er det noen klare likheter her. 

- Og så er jeg opptatt av å skape gode 
prosesser. Alle synspunkter skal frem, på 
en trygg måte. Deretter skal det fattes 
en beslutning. 

- Kampen mot den synkende 
organisasjonsgraden  

- Som leder har jeg bestandig hatt som 
filosofi at det lønner seg å lytte til sig-
nalene fra fagforeningene. Jeg har alltid 
hatt sterk tro på trepartssamarbeidet. 
Og slik sett er samfunnsoppdraget til 
YS viktig og interessant, mener Eyvind.

- Dessuten ser jeg frem til å materiali-
sere slagordet vårt om «Styrke gjennom 
samspill». Hvilket innhold skal vi fylle 
det med?

- Jeg er opptatt av at vi utvikler oss, 
både teamet og den kollektive kom-
petansen vår. Slik sett passer ”styrke 

gjennom samspill” godt til hvilket fokus 
jeg liker å ha i utviklingsarbeidet.

Den nye administrasjonsdirektøren i 
YS er opptatt av å trekke forbundene 
med i denne jobben:

- Slagordet ”Styrke gjennom samspill” 
må forankres i hele organisasjonen. Alle 
skal ha et eieforhold til dette. Jeg har 
allerede møtt representanter for forbun-
dene, og oppfattet at dette er noe de vil, 
slik at vi kan utnytte kompetansen i hele 
YS-familien bedre.  

- Og så skal vi bli enda bedre på å 
profilere YS og YS-forbundene. Hvordan 
kan vi være til nytte for medlemmene 
våre? Vi skal ta opp kampen mot den 
synkende organisasjonsgraden i ar-
beidslivet, lover han. 

YS’ administrasjonsdirektør Eyvind Alnæs bruker gjerne fritiden til å jakte på skogens konge. På 
jobb i Oslo må han nøye seg med å se hjortedyret på sokkel.



Ungdom|
Litteratur|
Bibliotek
Tilskudd til formidling i folkebibliotekene, 
2015–16

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til litteraturformidling på biblioteket for 
ungdom i alderen 13-19 år. Det kan for eksempel søkes midler til formidling av 
sakprosa, skjønnlitteratur og tegneserier gjennom forfattermøter, skrivekurs, 
debatter, lesesirkler eller nettbasert formidling. Samtidig er vi åpne for originale 
formidlingsideer rundt andre tema enn litteratur.

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har 
avtale med bibliotek om arrangementer. Skolebibliotek som samarbeider med 
lokale bibliotek kan søke, forutsatt at aktivitetene er lagt til biblioteket. Tilskudd 
kan søkes til enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør 
gjennomføres høsten 2015 eller i løpet av 2016. 

Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, 
aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved. Søknader 
leveres via skjema på nett, se www.frittord.no og valget søknadssenter. 
Innsendelsen merkes med UngdomLitteraturBibliotek i tittelfeltet. 

Fritt Ord ønsker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke 
folkebibliotekene som formidlingsarena. 

Søknadsfrist 19. juni 2015.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44 
E-post: oskar.kvasnes@frittord.no

Fritt Ord er en allmennyttig, privat stiftelse. Fritt Ords fremste formål er
å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved
å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.
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Strukturreform på gang
Utdanning og forskning av høy kvalitet, robuste fagmiljøer, og god tilgang til utdanning og 
kompetanse er nøkkelord for den siste stortingsmeldingen.

Høyere utdanning i endring

Tekst og foto: 
Bente Søgaard
Fagansvarlig for utdanning i YS

HØGSKOLER OG UNIVERSITET

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isak-
sen avholdt 25. mars en pressekonferanse 
der han redegjorde for hovedpunktene 
i Meld.St. nr.18 (2014-2015) - Konsen-
trasjon for kvalitet – strukturreform i 
universitets- og høyskolesektoren, som 
ble lagt frem for Kongen i Statsråd fredag 
27. mars. 

- Norge må skape nye arbeidsplasser, 
sikre innovasjon og løse de store utfor-
dringene innen helse, skole og velferd. 
Den nye strukturen vil gi grunnlag for økt 
kvalitet i høyere utdanning og forskning. 
Dette er helt avgjørende for at Norge skal 
klare den omstillingen som kreves de 
neste årene, sa kunnskapsministeren. Han 
mener at dagens struktur ikke er egnet til 
å møte fremtidens utfordringer, og at vi 
har for mange små og sårbare fagmiljøer.

Større enheter
Norge har i dag 8 universiteter og 

20 statlige høyskoler. Disse ble tidlig i 
2014 informert om arbeidet med stor-
tingsmeldingen som nå foreligger, og de 
fikk i oppdrag å vurdere egen situasjon i 
framtida der målet er færre institusjoner 
med høyere kvalitet og sterkere fagmil-
jøer. Det er allerede inngått flere avtaler 
om sammenslåing av flere høyskoler og 
sammenslåing av universitet og en eller 
flere høyskoler, slik at 14 universiteter og 
høyskoler vil bli redusert til fem i løpet 
av 2016. Regjeringen mener at dette vil 
bedre kaviteten i høyere utdanning og 
forskning.

I tillegg til sammenslåing av universiteter 
og høyskoler, blir det i meldingen fremmet 
forslag om nye krav for master- og dok-
torprogrammer, muligheten for høyskoler 
til å bli universitet gjeninnføres, og det 
foreslås ny ledelsesmodell med ekstern 
styreleder og ansatt rektor.

Det har under utarbeidelsen av denne 
stortingsmeldinga vært en god dialog 
mellom arbeidstakerorganisasjonene og 
departementet. YS har sagt at vi primært 
ikke er så opptatt av antall universiteter 
og høyskoler, og at vi heller ikke har noen 
formening om hvor mange utdanningsin-
stitusjoner som vil være et riktig antall. 
YS har derimot vært opptatt av at det må 
ses på hvor mange utdanningssteder som 
skal kunne tilby den samme utdanningen, 
og hvor små de enkelte fagmiljøene kan 
være for at det skal være mulig å oppnå 
ønsket kvalitet og et godt fagmiljø både 
blant ansatte og studenter. 

Færre studiesteder?
I møte med kunnskapsministeren tid-

ligere denne uka, stilte YS spørsmål om 
sammenhengen mellom sammenslåing av 
institusjoner og reduksjon i antall steder 
med sammenfallende utdanningstilbud. 

Bakgrunnen for spørsmålet var at de 
sammenslåingsavtalene som hittil er kjent, 
ikke har signalisert noen reduksjon i antall 
campus eller studietilbud. Kunnskapsmi-
nisteren mener at ett av resultatene etter 
en sammenslåing, vil være en samordning 
av studietilbudene mellom de institusjo-
nene som er slått sammen. 

YS mener at det i arbeidet med å sam-
ordne studietilbudene, er påkrevd å gjøre 
prioriteringer som også tar hensyn til at 
vi skal ha god tilgang til utdanning i hele 
landet. De campusene som ligger i dis-
triktene må ha mulighet til å tilby attraktive 
studietilbud, gjerne med utgangspunkt i 
lokale tradisjoner eller industri og næ-
ringsvirksomhet, slik at det kan utvikles 
”nisjeutdanninger” av høy kvalitet.

Involvere ansatte
En fusjonsprosess vil alltid være kre-

vende for ansatte, ledere og tillitsvalgte. 
YS har vært tydelige på at de ansatte må 
involveres i prosessene og høres. Det 
må gis rom og tid for å samordne ruti-
ner og systemer, og settes av ressurser 
for opplæring der dette er nødvendig. 
Regjeringen har i inneværende år avsatt 
75 millioner kroner i ekstra bevilgninger 
til sammenslåingsprosessene, og er inn-
stilt på å videreføre bevilgninger neste 
år, slik at dette arbeidet ikke skal gå på 
bekostning av ordinære driftsutgifter og 
undervisning.

Parallelt med arbeidet om struktur og 
kvalitet, er det gjennomført en ekspertut-
redning om finansiering av universitets- og 
høyskolesektoren. YS har tidligere spilt 
inn sine synspunkter på forslaget som ble 
sendt på høring. (les her) 

Finansieringsmodellen må ses i sam-
menheng med ny struktur i sektoren.  
Finansieringsmodellen må gi like konkur-
ransevilkår mellom lærerstedene.

Meldingen kan i sin helhet leses på 
regjeringens nettsider. Der kan man også 
lese en sammafatning av hovedtrekkene 
i meldingen. 
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Axiell Danmark A/S - Ørestads Boulevard 69, 2. sal - 2300 København S - tlf. +45 3338 2525 - www.axiell.no

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
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Førde kommune er ei av dei raskast veksande byane i Noreg med ca 13.000 innbyggjarar. 
Førde  blei i 2013 plassert på 19. plass av landets kommunar i Telemarksforskning si Kultur-
barometer. Førde kommune er senter for nynorsk med Firda (-verdas største nynorskavis), 
NRK Sogn og Fjordane, Nynorsk mediasenter og Nynorsk avvissenter. Grunnskulane i Førde 
har resultat i landstoppen. Førde kommune har eit rikt og variert organisasjonsliv og det er 
gode høve til natur og rekreasjon i og rundt kommunen. Førde har gode bussforbindingar 
til Oslo, Bergen og Trondheim og direkte flyruter til Oslo og Bergen. Vi søkjer no etter:

Biblioteksjef
100% fast stilling, frå 10. august 2015
 
Førde bibliotek omfattar 5,2 årsverk, har nettobudsjett på 4,1 million og er ein del av Førde kommune 
si kultureining. Besøket var 67.500 i 2014 og utlånstalet var 58.000. Førde bibliotek har tradisjon 
som arrangør av opne litteratur, lyrikk og forfattarkveldar. Det ligg forventningar om utvikling av Lit-
teraturhus i Førde kommune og Førde bibliotek vil få høve til å delta i arrangement som debattkveldar 
i framtida. Førde bibliotek har ei viktig rolle i prosjektet Nynorskbyen Førde.

Førde bibliotek har lokalar i Førdehuset, som er eit stort kulturhus med Idrettshall, symjehall, kino, 
teatersal, konsertsal, Førdefestivalen, Sogn og Fjordane teater, kafé, utleigerom og administrasjon 
for Kultureininga i Førde kommune.

Det er spanande planar for utvikling av Førdehuset og Førde bibliotek, og som biblioteksjef vil du 
vere sentral i utforming av biblioteket for framtida.

Hovudoppgåver for stillinga:

•	 Fagleg ansvar for Førde bibliotek. 
•	 Initiere og koordinere utviklingsprosjekt.
•	 Arbeidsleiing av personalet på Førde bibliotek.

Kvalifikasjonar for stillinga:

•	 Godkjent bibliotekfagleg utdanning.
•	 Yrkeserfaring som bibliotekar 
•	 Vilje og evne til utvikling av biblioteket for framtida er ei føresetnad,  

leiarerfaring er ynskjeleg men ikkje noko krav.
•	 Vi vektlegg personlege eigenskapar som samarbeidsevne, kreativitet og fagleg styrke.  

Du må vere engasjert og løysingsorientert

Stillinga inngår for tida i biblioteket sin vaktplan, inklusive laurdags og kveldsvakter. 

Løn etter avtale.

Nærare opplysingar om stillinga ved kulturleiar Johan Bengtsson, jb@forde.kommune.no, 971 21 400 
eller kommunalsjef Trond Ueland, 913 37 410.

Fullstendig utlysing og elektronisk søknadsskjema finner du på: www.forde.kommune.no

Søknadsfrist: 06.05.15

ARBEIDSMARKED
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Biblioteksjef i Holmestrand 
100 % stilling

Tiltredelse: 1. september 2015
Søknadsfrist: 30. april. 2015

Holmestrand kommune har utlyst leie av nye lokaler i 
sentrum. En viktig oppgave til biblioteksjefen vil være 
å forberede og gjennomføre flyttingen av biblioteket til 
de nye lokalene.

Biblioteket er organisert under virksomhet kultur. 

Holmestrand kommune er i en utredningsfase om 
kommunesammenslåing med Hof og Re og eventuell 
Sande kommune.

Holmestrand kommune ønsker å motta alle søknader elek-
tronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske 
søknadsskjema. Skjema og nærmere opplysninger finner du 
på www.holmestrand.kommune.no under ledige stillinger.

 

Kontaktperson:
Gertruud Kunst, Kultursjef, tlf: 33064155, mobil: 90652910, 

gertruud.kunst@holmestrand.kommune.no

Full utlysningstekst finner du på

www.holmestrand.kommune.no

Aldersgrensene splitter arbeidslivet
Regjeringen har foreslått å heve aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra dagens 70 år til 72 
år. det har utløst debatt i norsk arbeidsliv om yrkesdeltakelsen blant nordmenn over 60 år. 
Meningene er svært delte mellom organisasjonene. 

Tekst: 
Erling Bergan

Senter for seniorpolitikk har gått gjennom høringssvarene fra de 
ulike organisasjonene. Her er en sammenfatning av noen av funnene:

Dagens regler om aldersgrenser må opprettholdes, mener Lands-
organisasjonen (LO) i sin høringsuttalelse. Det samme mener Unio, 
mens de to andre hovedsammenslutningene for arbeidstakere, YS 
og Akademikerne, støtter en oppjustering av aldersgrensene. 

Også arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke og Spekter går 
inn for å holde fast ved dagens aldersgrenser.

LO og Unio samt NHO og Virke understreker alle at de aller fleste 
arbeidstakere avslutter sitt yrkesliv før fylte 67 år.  De viktigste 
tiltakene for å øke yrkesdeltakelsen blant eldre arbeidstakere må 
derfor settes inn overfor gruppen mellom 62 og 70 år, mener disse 
store hovedsammenslutningene.

Arbeidstakerorganisasjonene
LO viser også til at en mulig konsekvens av å heve arbeidsmiljølo-

vens aldersgrense trolig vil være at arbeidsgivere i enda større grad 
blir tilbakeholdne med å ansette eldre arbeidstakere, og at det kan 
føre til økt hyppighet av oppsigelser av arbeidstakere som arbeids-
givere hevder er svekket av alderen før de har oppnådd den aktuelle 
aldersgrense. Samlet sett mener LO at opprettholdelse av dagens 
aldersgrense sikrer en mer verdig avslutning av arbeidsforholdet. 

Unio peker også på at dagens arbeidsmiljølov ikke er til hinder for 
at arbeidsforholdet fortsetter ut over aldersgrensen, der arbeidsgi-
ver og arbeidstaker er enige om det. 

YS mener det er et overordnet mål om å skape et arbeidsliv for 
alle, og deres prinsipielle standpunkter at man skal kunne stå i 
jobb så lenge man ønsker det. Forutsetningen er at den ansatte 
er i stand til å utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte. YS går 
inn for å heve arbeidsmiljølovens aldersgrense til 75 år, og viser til 
at gruppen arbeidstakere over 70 år er liten, og antagelig vil forbli 
relativt liten. Dette taler for at problemstillingen utgjør en liten, men 
prinsipielt viktig utfordring i norsk arbeidsliv.

Akademikerne mener at stillingsvernet skal være aldersuavhengig. 
Lovfestede og generelle aldersgrenser har en vidtrekkende, uønsket 
holdningsskapende effekt og svekker viktige felles målsettinger i 
norsk arbeidsliv. Slike grenser bidrar til negative og ubegrunnede 
holdninger til eldre arbeidstakere. Akademikerne mener prinsipielt 
at stillingsvernet i norsk arbeidsliv må være aldersuavhengig. 

Arbeidsgiverne
På arbeidsgiversiden viser NHO, Spekter og Virke til at en høyere 

aldersgrense trolig vil føre til mer tilbakeholdenhet med å ansette 
eldre og flere oppsigelser. NHO antar at høyere aldersgrenser for 
stillingsvernet vil gi marginale effekter på arbeidsdeltakelsen. Spek-
ter mener at det er risiko for at en heving av aldersgrensen ikke 
underbygger arbeidslinjen, og mener derfor at regelen bør forbli 

uendret. Virke mener at forslagene i beste fall vil ha en usikker, og 
i verste fall negativ effekt på sysselsettingen. 

KS støtter derimot en heving av 70-årsgrensen i arbeidsmiljø-
loven til 72 år. KS viser til at selv om hovedutfordringen med å få 
flere til å stå lenger i arbeid ikke er knyttet til arbeidstakergrupper 
over 70 år, har den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven en 
viktig symboleffekt. Ved å heve aldersgrensen forsiktig fra 70 til 
72 år forventer KS en positiv effekt ved at flere arbeidstakere på 
noe sikt vil stå lenger i arbeid. KS mener det er nødvendig å heve 
tariffavtalte og lovfastsatte særaldersgrenser i takt med en eventuell 
økning i arbeidsmiljølovens aldersgrense.

Andre
Likestillings- og diskrimineringsombudet støtter forslaget om 

å opprettholde en øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven, og at 
aldersgrensen bør heves til 75 år.

Statens arbeidsmiljøinstitutt viser til at vitenskapelig arbeids-
helsekompetanse ikke indikerer noen forhøyet arbeidsmiljørisiko 
knyttet til en økning av aldersgrensene fra for eksempel 70 til 
72 år. 

ARBEIDSLIVET
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Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt forsamling, fylkestinget. Fylkestinget skal bidra til at Nord-Trøndelag
framstår som et attraktivt fylke for næring og bosetting. Nord-Trøndelag fylkeskommune har totalt ca. 1700 medarbeidere som
har ansvaret for å yte tjenester innenfor områdene videregående opplæring, samferdsel, næringsutvikling, kultur,
tannhelse/folkehelse og den samlede regionale utviklingen, herunder miljø- og distriktspolitikk. Sentraladministrasjonen er
plassert i Steinkjer. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune er en inkluderende arbeidsplass, og vi har som mål at organisasjonen skal gjenspeile
befolkningen i Nord-Trøndelag når det gjelder kjønn, funksjonsevne og kulturelt mangfold. Med bakgrunn i lov og avtaleverk
kan det i særlige tilfelle kunne bli tatt hensyn til kjønn ved utvelgelse.

Avdeling for kultur og regional utvikling

BIBLIOTEKRÅDGIVER 100 % STILLING
Bibliotekutviklinga i Nord-Trøndelag er i en spennende fase. Det er etablert gode nettverk for faglig
utveksling og nytenkning med Namdalsbibliotekene, Litteraturhus Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag
leser. I stillingen som bibliotekrådgiver ligger muligheten til å bringe inn nye impulser og bidra til
videre utvikling og faglige løft til beste for innbyggerne i fylket. Samspillet med bibliotekene i
kommunene og de videregående skolene er sentral.   
I fylkeskommunens avdeling for kultur og regional utvikling er det ledig fast stilling med Fylkets hus i
Steinkjer som arbeidssted.
Oppgaver som er aktuelle for stillingen:
• Bibliotekfaglig rådgivning og veiledning.
• Oppgaver i prosjektet «Nye kommuner – bibliotek i nye roller».
• Initiering og koordinering knyttet til lånesamarbeid, digitale tjenester og synliggjøring.
• Saksbehandling på bibliotek- og kulturområdet.
Vi søker en kreativ medarbeider som har gode samarbeidsevner og liker utadvendt virksomhet, og
som kan arbeide både i team og selvstendig. Kommunal erfaring med veiledningsoppgaver og
prosjektledelse er en fordel. 
Det må påregnes noe reisevirksomhet i fylkets kommuner, samt deltakelse på møter og kurs. 
Det er en fordel med førerkort.
Det kreves godkjent bibliotekarutdanning eller tilsvarende.
Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og gode muligheter for faglig og
personlig utvikling. Lønn etter avtale. Ansettelse skjer etter de vilkår som følger av lovverk,
reglement og tariffavtaler. Fylkeskommunen har en god pensjonsordning gjennom KLP.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Kristin Storvig på mobil 909 89 407 eller e-post:
kristin.storvig@ntfk.no.
Fullstendig utlysningstekst er lagt ut på Nord-Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside:
http://www.ntfk.no under ”Ledige stillinger”. Her finner du også vårt elektroniske søknadsskjema.
Søknadsfrist: 11. mai 2015

NTFK har en prøvetid på 6 md.

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov og regelverk. Ved tilsetting i tannhelse/folkehelse og videregående
skole/fagskolen må det framlegges gyldig politiattest. For fast tilsetting i lærerstilling kreves praktisk-pedagogisk utdanning.
For tilsetting ved klinikker i tannhelse kreves norsk autorisasjon. Fylkeskommunen har en god pensjonsordning gjennom
Statens pensjonskasse/KLP. Det arbeides med å innføre en mentor-/veilederordning i alle virksomheter.

Stillingen ovenfor lyses ledig med forbehold om bortfall, ev. justert stillingsomfang, dersom det blir endringer i vedtatt plan
eller planlagt ordning, eller det på annen måte oppstår endringer i stillingsbehovet. Det tas også forbehold om at stillinger vil
kunne bli inndratt til fordel for overføring av eventuelt overtallige fra annen fylkeskommunal virksomhet eller ansatt / tidligere
ansatt med fortrinnsrett.
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Bibliotekkonsulent

Bibliotek-Systemer As utvikler, støtter og selger datasystemene 
Bibliofil og eBokBib til bibliotek i Norge.

Bibliotek-Systemer As er ledende innen sitt fagfelt. Fagbibliotek og 
over 100 av de større fylkes- og folkebibliotekene over hele landet,  
samt et betydelig antall skolebibliotek knyttet til disse er brukere av 
Bibliofil. eBokBib har en solid posisjon, og er valgt av brorparten av 
regionene i landet, og av enkeltbibliotek i andre regioner.

Bibliotek-Systemer As har god økonomi med positive driftsresultat og 
fornuftige reserver. Firmaet holder til i romslige lokaler utenfor Larvik.

Et Vestfoldbibliotek er så heldige å få nyte godt av en av 
våre bibliotekkonsulenters arbeidskapasitet i framtida. 

Vi søker derfor etter en ny medarbeider som: 

Bibliotekkonsulenten vil inngå i 
vår gruppe for utvikling og ved-
likehold av Bibliofil og eBokBib.

Vi ønsker en person med 
bibliotekfaglig utdannelse, og 
det er en fordel med bibliotek-
praksis og erfaring med bruk av 
Bibliofil. Nyutdannede oppfor-
dres også til å søke. Søkerne 
må kunne arbeide strukturert 
og selvstendig, ha evne til å 
gjennomføre oppgaver samt ha 
interesse av å sette seg inn i nye 
oppgaver. Førerkort for bil er en 
forutsetning.

Arbeidsoppgaver vil i 
utgangspunktet være:
• Kundekontakt.
• Kursing i bruk av Bibliofil.
• Vedlikehold og utarbeidelse 

av dokumentasjon.

• Bidra med bibliotekfaglig 
kompetanse i videreutvikling 
av Bibliofil og eBokBib. 

• Redaktøransvar for informa-
sjonsbrev m.m.

Det må påregnes en del reising 
i forbindelse med kundebesøk, 
kurs og deltagelse på arrange-
menter. 

Vi kan tilby:
• Arbeidssted utenfor  

trengselen.
• Svært trivelig arbeidsmiljø.
• Gode pensjons- og for-

sikringsordninger.
• Lønn etter avtale.

I tillegg kan vi bistå når det gjel-
der å finne egnet bolig og andre 
praktiske forhold i forbindelse 
med eventuell flytting.

Spørsmål om stillingen kan 
rettes til:
• Bibliotekkonsulent  

Vidar Ringstrøm, 
E-post: vidar@bibsyst.no

• Bibliotekkonsulent  
Veslemøy Grinde 
E-post: veslemoy@bibsyst.no

Søknadsfrist:
Skriftlig søknad sendes snarest, 
og senest innen 12. mai 2015 til:

Bibliotek-Systemer As
Postboks 2093
3255 LARVIK

eller på e-post til:

firmapost@bibsyst.no
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Et ganske spennende tema egentlig, 
både for oss som jobber i biblioteket og 
for de som benytter seg av oss. I etterkant 
av dette arrangementet så kom da “biblio-
terapi” opp. Min første reaksjon var, som 
dere kanskje skjønner av overskriften, en 
viss forvirring. Dette var et nytt uttrykk 
for meg.

Biblioterapi er i følge Store Norske 
Leksikon “utvalgt lesning som middel til å 
bedre den mentale helsen”. At lesing kan 
være med på å bedre den mentale helsen 
har jeg ingen tvil om, har jo selv alltid følt 
meg bedre etter en å ha lest en god bok. 
Men at det faktisk er noe som blir forsket 
på, og som blir benyttet som en metode 
var helt nytt for meg. Det er ikke snakk 
om å gå i hylla, plukke en vilkårlig bok, 
lese den, og voila! er alt bedre. Nei, man 
dykker ned i teksten, leser den i lys av 
hvordan man selv har det, analyserer det, 
og diskuterer det. Man bruker det aktivt i 
å bearbeide følelsene sine. Så vidt jeg kan 
se er det visst mer effektivt i arbeid med 
de som sliter med depresjon. 

Mange kjenner nok sikkert til dette her 
fra før av, selv om det er tydelig at Norge 
henger litt etter i bruken og forskningen. 
De fleste treffene jeg fikk da jeg søkte 
rundt om det var svenske eller amerikan-
ske, men det var noen artikler på norsk 
også!

Er ikke dette fantastisk kult! Dette er jo 
enda en ting vi kan skrive på bibliotekets 
vegg, noe mer vi kan bruke når vi snak-
ker om bibliotekarens rolle. Det finnes 
bibliotekarer som spesialiserer seg på 
dette! Selvsagt er det jo i samarbeid med 

Bibliohvafornoe?
For litt siden hadde vi et arrangement om litteratur og mental helse. Hva kan vi finne i 
skjønnlitteraturen om det, hvordan kan det hjelpe og så videre. 

LITTERATUR OG MENTAL HELSE

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.

psykologer/psykiatere, men likevel. I en 
artikkel fra Forskning.no, skrevet i 2014, 
snakker de om at psykiske lidelser koster 
det norske samfunnet mellom 60 og 70 
milliarder kroner. Og det er bare den mo-
netære siden av saken. Vi kan jo selvsagt 
ikke hjelpe alle, det er ikke alle psykiske 
lidelser det fungerer like bra for ser det 
ut til, alle vil nok ikke prøve det, og vi kan 
nok ikke alle jobbe med det heller. Likevel 
er jeg såpass naiv at jeg håper at det vil 
få et større innpass i bibliotekNorge, at 
dette er noe vi tar med oss inn i den videre 
bibliotekutviklingen. 

Vi som jobber i bibliotekene er jo aldri 
i tvil om at vi har eksistensrett, vi ser jo 
lett hva det er vi kan gjøre for samfunnet 
rundt oss. Likevel føles det ofte som at 

vi må forsvare vår rett til eksistens, ikke 
minst vår rett til en eksistens som noe 
mer enn et lager for bøker. Vår nytte for 
samfunnet har vel nesten aldri vært større 
enn nå. Vi bidrar til integrering, vi kjemper 
for ytringsfriheten, vi gir folk en møteplass 
hvor man ikke trenger å ha penger for å 
være, vi er en arena for samtale og debatt, 
vi underviser og underholder, er et hygge-
lig ansikt og en trygg havn for mange. Til 
dette har vi også mulighet til å legge til: vi 
hjelper deg med å kjempe mot depresjon 
og andre psykiske lidelser. 

Vil vi gjøre det? Det er ihvertfall ikke 
jeg den rette til å svare på. Men håper 
jeg at det blir forsket mer på dette, og at 
bibliotekene blir dratt enda tettere inn? Ja, 
det gjør jeg absolutt! 
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MEDLEMSFORDELER

Liverpool
20.-25. mai
Pris: 12990,-

Stockholm, Tallinn  
& Riga
21.–29. juni
Pris: 11995,-

Moskva &  
St. Petersburg
Med Hans-Wilhelm  
Steinfeld
10.–17. juli
Pris: 26950,-

Det norske Amerika
18.-29. juli
Pris: 21500,-
Island
Med Sylfest Lomheim
20.–25. august
Pris: 13475,-
Memphis, Nashville  
& Smoky Mountains
11.-20. september
Pris: 22995,-
New Orleans & Texas
8.–19. oktober
Pris: 21800,-

TLF. 918 20 304 
www.fotefartemareiser.no

Hans-WilHelm steinfeld

sylfest  lomHeim

Litteratur &  musikk i New York 
13.–21. marsPris 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.maiPris 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. juliPris frå 14 990,- 

Island
2.–7. august og20.–25. augustPris frå 13 475,-Med Sylfest LomheimMoskva & St. Petersburg5.–12. september &3.–10. oktoberPris frå 26 950,- Med Hans-Wilhelm Steinfeld

New Orleans & Texas8.–19. oktober Pris frå 21 800,-New York & Washington9.–18. oktober Pris frå 23 950,- Med Eva BratholmNashville, Memphis & New Orleans30. oktober –  8. novemberPris frå 23 975,- Med Olav StedjeUSA – Midtvesten17.–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.

Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for med-
lemmer 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 spesielt til å søke. Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipend-
midler 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
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- Lavere skattesatser på arbeidsinntekter 
og selskaper kan gi økt verdiskapning
- Skattesystemet skal bidra til fellesskapets inntekter, utjevning av inntektsforskjeller 
og effektive investeringer. Ut fra en helhetsvurdering slutter YS seg til hovedlinjen 
i Scheel-utvalgets forslag om bredere skattegrunnlag og lavere satser, 
sier YS-leder Jorunn Berland.

ARBEIDSLIV OG ØKONOMI

YS har i sin høringsuttalelse til Scheel-utvalget (NOU 2014:13) 
pekt på at utvalgets samlede forslag kan ha en positiv effekt 
på økonomiens vekstevne, samtidig som de vil føre til økte 
investeringer og et økt arbeidstilbud. 

Utvalgets forslag til omlegging med mindre vekt på sel-
skapskatt og personlig inntektsskatt, og med større vekt på 
konsumskatter og skatt på eierskap, er i tråd med internasjonale 
anbefalinger. 

YS mener at endring i den retningen utvalget foreslår vil bidra 
til økt arbeidsproduktivitet, økte lønninger og økt avkastning 
på kapital. Mulighetene for overskuddsflytting blir redusert, og 
finansiering med gjeld og egenkapital mer likestilt.

Berland peker på at hensynet til utenlandsk konkurranse gjør 
det ønskelig å redusere selskapskatten. For YS er det imidlertid 
ikke et mål at Norge er i førersetet for å drive skattenivået i 
Europa nedover.

- Det må være tilstrekkelig at vi ligger på nivå med våre 
nærmeste samarbeidsland, sier Berland.

- Forslaget antas å gi høyere skatteinntekter på sikt. Vi legger 
til grunn at eventuelle netto skatteletter vil komme folk med 
ordinære lønnsinntekter til gode, sier Berland.

YS anbefaler å beholde fagforeningsfradraget. Fradraget er 
viktig for frontfagsmodellen for lønnsdannelse, og understøtter 
lønnsomhet, fordeling og velferd. 

YS peker på at kostnadene ved å ikke ha en stabil arbeids-
livspolitikk med ansvarlige parter kan bli betydelige dyrere enn 
effekten ved å fjerne fradraget. 

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

Akershus
Helene Nyen
Asker bibliotek
Telefon:    99 01 15 32
E-post:     helene.nyen@asker.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 melder deg inn i Bibliotekarforbundet på våre nettsider www.bibforb.no. 
Ferdig utdannede bibliotekarer må sende dokumentasjon på bibliotekar-
utdanning som vedlegg. 
Trenger du hjelp? Ta 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

”– Jeg forstår ikke helt hvorfor ordningen 
er sånn. Det finnes mange videregående 
elever som også trenger et sted de kan få 
gjøre lekser og lese bøker i ro og stillhet 
etter skolen, forteller Østeby.”   

Den 19 år gamle lokalpolitikeren 
Bjørn Olav Østeby (H) i Ski kom-
mune, om Ski biblioteks lesesal 
som er tilgjengelig etter stengetid, 
men bare for de over 18 år. Gjen-
nom Høyres partiprogram vil han 
å gjøre tilbudet tilgjengelig for all 
ungdom i hele Follo, forteller han 
til Østlandets Blad 9. april. 

Forrige nasjonalbibliotekar - Vigdis Moe 
Skarstein - var det mange meninger om. 
Hun var en sterk fagperson med visjoner, 
handlekraft og politiske kontakter. Samtidig 
var hennes lederstil kritisert, både internt og 
i offentligheten. Hun ble ofte skyteskive for 
mange bibliotekfolk i Norge, angrepspunktet 
for mye man med god grunn ikke var fornøyd 
med i norsk bibliotekutvikling og -politikk. 
Det er likevel vanskelig ikke å legge vekt på 
at hun blant annet satte i gang, forhandlet 
fram og fikk gjennomført storstilte digita-
liseringsprosjekt. Innenfor mandatet som 
Nasjonalbiblioteket hadde. 

Så tok Nasjonalbiblioteket over B-en da 
ABM-utvikling ble slaktet. Denne B-en - 
nasjonalt ansvar for utvikling av offentlige 
bibliotek i hele landet - ble stemoderlig 
behandlet av Nasjonalbiblioteket i Skarsteins 
tid. I for stor grad ble bibliotekutvikling i 
landets hundrevis av bibliotek sett i lys av 
hvordan de kunne formidle og spille på lag 
med Nasjonalbibliotekets egne tilbud. Det 
var alt for lite personale avsatt til å jobbe 
med det krevende feltet som nasjonal bi-
bliotekutvikling er. Denne virksomheten fikk 
et lite sekretariat på tre personer, og ellers 
bruk av personalressurser som til vanlig 
jobbet innenfor NBs tradisjonelle portefølje. 
I seg selv et spennende samspill, men alt 
for tynt besatt til selvstendig å forvalte den 
store B-en.

Problematisk var det også at strategien for 
utvikling av folkebibliotekene var utydelig. 
Og når Skarsteins assisterende nasjonal-
bibliotekar tok ordet kunne perspektivet 
også ble riktig dystert, i alle fall for folke-
bibliotekene. 

Sceneskif te: Inn kommer Aslak Sira 
Myhre. En retorisk begavelse med strålende 
resultater som leder av Litteraturhuset i 
Oslo. Han vil bibliotekene vel. Og han for-
tjener sin innkjøringstid. En fredningstid på 
et halvt år, er det passe hensynsfullt? Da 
skulle den tida være sånn omtrent gått nå. 

Så da er det vel på tide å få øye på hvor 
han vil hen. Han ytrer seg mange steder, og 

Verbal entusiasme
han snakker fort. Det er mye, det er enga-
sjert, det er positivt, og det virker dyptfølt. 
Myhre er en engasjert bibliotekvenn, ingen 
tvil om det.

Men bortsett fra hva han mener om saker 
og ting, hvilke grep tar han? Hva er det han 
skal gjøre med maktposisjonen han har?

Til Aftenposten sier han:
”Når det gjelder de 429 folkebibliotekene, 

som eies av kommunene, men som har na-
sjonalbibliotekaren som toppleder, har den 
tidligere Litteraturhus-sjefen minst like store 
vyer som for moderhuset. Nå skal bibliote-
kene for alvor gå i retning av litteraturhus.

- Vi er i gang allerede. Regjeringen og 
Thorhild Widvey har satt av tippemidler. 
Tanken er at vi skal fylle bibliotekene med 
alt fra forfattere og debatter til strikkeklub-
ber og idrettslag.”

Ja vel. Han har altså registrert at biblio-
teklova har en formålsparagraf, og han har 
registrert at regjeringen bruker noen tip-
pemidler på prosjektsøknader? 

Hva mer? Jo, så er han tilbake på kjente 
spor umiddelbart etterpå: 

”Sira Myhre håper også at folkebibliote-
kene skal få tilgang på hele Nasjonalbiblio-
tekets store base.” 

Så flott! Og så er det planer om en app 
også, forteller han til Aftenposten. 

Kan vi med dette se konturene av en 
strategisk nasjonalbibliotekar for vår tid?   

Når det tunge skytset ikke kjøres fram 
mot Myhre, slik det ble gjort mot Skarstein, 
må det være på grunn av mannens verbale 
avvæpnende entusiasme. Så langt ser jeg 
ingen annen grunn. 

Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Postboks 431 Sentrum
0103 Oslo
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Erling Bergan


