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Nypløyd mark innen 
ledelse og bibliotek

Norske folkebiblioteksjefer tenker 
mer på relasjoner enn strategi. 
Dette var et av hovedfunnene da 
de første masterkandidatene i faget 
bibliotek, styring og ledelse presen-
terte sine masteroppgaver i juni.

 20

Å forstå bibliotekarers lønn

Som bibliotekarstudent er studielån og  
stipend viktigere enn lønnsoppgjør. Men  
før du vet ordet av det går disse tingene  
hånd i hånd. For det er lønna som skal 
betale ned studielånet ditt...

  4

Den nye bibliotekaren

Bibliotekarkompetansen er i endring. - Men fremtidens 
bibliotekarer må fortsatt ha oversikt over et bredt felt, 
skriver avtroppende instituttleder Liv Gjestrum ved 
ABI/HiOA. Hun melder også at integrering av bibliotek- 
og arkivstudiene blir vurdert ved instituttet nå.
Les om veien fra Bibliotekskole til iSchool, om biblio-
tekarkompetanse i endring.

 12
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Lederen har ordet
Velkommen til bibliotekverden! 
Du har valgt et fag i spennende utvik-

ling. Nye medier, nye formidlingsmåter, 
nye samarbeidspartnere og nye ideer 
bryner seg på solide tradisjoner. 

Vår historie strekker seg over mange 
tusen år. Fra leirtavle-samlinger i Me-
sopotamia, via klosterbibliotek og 
folkeboksamlinger til filer i Skyen. Fra 
emnekategorisering til linked metadata. 
Fra stille lesesaler til støyende mylder. 
Fra frivillig gratisarbeid til profesjonelle 
yrkesutøvere. 

Vi regner med at du har et bilde av 
hvem bibliotekarer er, hva vi kan og 
hva vi gjør. Som bibliotekstudent vil du 
nok gjenkjenne noe av dette i studiet 
og i praksisperiodene. Men du vil også 
oppdage mye som utfordrer bildene du 
hadde av oss bibliotekarer, som vil kreve 
at du tegner et nytt og modernisert bilde 
av bibliotekaren. Etter hvert vil du også 
selv bidra til å endre hvem bibliotekarene 
er, gjennom hva du gjør og mener. 

For Bibliotekarforbundet er nettopp 
dette viktig. Vi vil at bibliotekarer skal 
være foroverlente og nysgjerrige. BF 

gir bibliotekarene mulighet til selv å 
være proaktive overfor sitt eget fag og 
sin egen yrkespraksis. Og ikke minst: 
Medlemmene i BF har sine egne tillits-
valgte, som forhandler bibliotekarenes 
lønn. Fortellingen om vår kompetanse 
bringes dermed helt fram til forhand-
lingsbordet. Det har vist seg å være av 
stor betydning.

Bibliotekarforbundet ble stiftet i 1993 
med 500 medlemmer. Skritt for skritt har 
vi bygd forbundet til dagens profesjo-
nelle organisasjon med 1800 medlem-
mer. Vi har fylkeslag over hele landet, 
tillitsvalgte på alle arbeidsplasser, et 
sekretariat med 6 ansatte, kursprogram, 
tidsskrift, nyhetsbrev, osv. Vi er repre-
sentert der viktige ting blir diskutert, der 
viktige saker blir avgjort. Vi er synlig i 
det offentlige ordskiftet om bibliotek og 
bibliotekarer. Og vi er ikke redde for å 
fronte nødvendige meninger, selv når de 
ikke deles av alle.

Du har kanskje sett at Bibliotekarfor-
bundet var med på den politiske streiken 
mot å tillate flere midlertidige ansettelser 
i arbeidslivet? Det er vi stolte av. Du la 

kanskje merke til vårt klokkeklare forsvar 
for ytringsfriheten etter massakren på 
Charlie Hebdo-redaksjonen? Det er vi 
også stolte av. Du har kanskje merket 
deg vårt kritiske perspektiv på ebok-
politikken i Norge? Det skal vi fortsette 
med, så lenge det er nødvendig.

Dette er altså Bibliotekarforbundet. Og 
vi ønsker at du – som fersk bibliotekar-
student – blir med. 

Som studentmedlem har du noen 
viktige medlemsfordeler: Du får vårt 
tidsskrift ”Bibliotekaren” gratis rett hjem 
i postkassa. Du får vårt nyhetsbrev til-
sendt jevnlig. Du kan søke stipend til å 
delta på konferanser og seminar innen 
bibliotekbransjen, en fin mulighet til å bli 
bedre kjent med yrket du er på vei inn 
i. Du kan også få rabatt på forsikringer 
i Gjensidige, en medlemsfordel som 
fort blir verdt det mangedobbelte av 
medlemskontingenten du betaler til BF. 
Du kan få rabatt på hotellovernattinger. 
Våre kurs og møter er åpne for deg. Og 
du kan ta kontakt med BF når du trenger 
råd om jobbsøking og lønnsforhold, på 
veien mot din første jobb som bibliotekar 
om noen år.

Alt dette for en hundrelapp pr sko-
leår. Vi håper du synes at dette er en 
grei deal. Innmelding kan du gjøre på 
BF-stand ved studiestart, eller på våre 
nettsider bibforb.no. Lurer du på noe, er 
det bare å ringe oss på 48 02 09 00. 

Vi håper du etter hvert vil finne det like 
smart å bidra i BF, som å bruke BF. For 
det er nettopp dette som er vårt store 
fortrinn: Gjennom Bibliotekarforbundet 
tar vi bibliotekarer vår skjebne i egne 
hender. 

Vi vil at bibliotekarer skal være foroverlente og 
nysgjerrige. BF gir bibliotekarene mulighet til selv 
å være proaktive overfor sitt eget fag og sin egen 
yrkespraksis. Og ikke minst: Medlemmene i BF har 
sine egne tillitsvalgte, som forhandler bibliotekare-
nes lønn. Fortellingen om vår kompetanse bringes 
dermed helt fram til forhandlingsbordet. ”

”
Margunn Haugland

Forbundsleder
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Å forstå bibliotekarers lønn
Som bibliotekarstudent er studielån og stipend viktigere enn lønnsoppgjør. 
Men før du vet ordet av det går disse tingene hånd i hånd. For det er lønna 
som skal betale ned studielånet ditt. Her hjelper BFs forhandlingsleder 
deg å forstå bibliotekarers lønn.

Tarifforhandlingene og oss:

Tekst: 
Monica Deildok
Forhandlingsleder i BF

•	Hva slags lønn man kan regne med å få tilbud om  
og hvordan lønnsutviklingen blir er avhengig av  
tariffområde, men naturligvis også av stillingstype  
og stillingsinnhold.

•	En lederstilling vil normalt være høyere lønnet enn en 
bibliotekarstilling, og en spesialbibliotekarstilling vil 
være høyere lønnet enn en vanlig bibliotekarstilling.

ARBEIDSLIV

”Bibliotekarer kan mange stillinger” het 
det i en kampanje fra Bibliotekarforbun-
dets danske søsterorganisasjon for noen 
år tilbake. Danske BF ville sette fokus 
på at bibliotekarer kan jobbe i mange 
ulike stillinger både i det offentlige og i 
det private næringsliv. Slik er det i aller 
høyeste grad fortsatt, og slik er det i aller 
høyeste grad også i Norge. Bibliotekarer 
kan arbeide som nettredaktører, som 
indekserere, reasearchere, informa-
sjonskonsulenter, dokumentkontrollere, 
førstekonsulenter, informasjonsrådgivere 
og mye, mye mer. 

Men fortsatt er det slik at de aller fleste 
bibliotekarer arbeider i en eller annen 
form for bibliotek, og med en stillingstit-
tel som inneholder bibliotekar i en eller 
annen variant av ordet. Hvilke stillingstitler 
som er i bruk og hvilke lønnsregulativ Ill
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ARBEIDSLIV

Bibliotektype Tariffområde

Fylkesbibliotek, folkebibliotek og skolebiblio-
tek (videregående skole og grunnskolen), 
unntatt Oslo kommune

KS (Kommunenes sentralforbund)

Universitets- og høgskolebibliotek, biblio-
tek i departementer, direktorater, i statlig 
forvaltning

Staten

Deichmanske bibliotek, kommunale institu-
sjoner i Oslo, videregående skole og grunn-
skolen i Oslo 

Oslo kommune

Bibliotek i helseforetak, NRK, Jernbaneverket Spekter

Bibliotek i private museer, private høgskoler 
og private helseinstitusjoner 

Virke

Bibliotek i private selskaper NHO

som gjelder avhenger av bibliotektype og 
tarifftilhørighet. Det er forskjell på lønns-
systemet og stillingsbetegnelsene for en 
bibliotekar som jobber på en høgskole og 
for en som jobber på en videregående 
skole. Det er også forskjell på lønns-
regulativ og stillingsbetegnelser for en 
bibliotekar som jobber på folkebiblioteket 
i Alta og for en som jobber på Deichman-
ske bibliotek. Denne artikkelen tar sikte 
på å gi en kort innføring i de vanligste 
stillingskodene og lønnsregulativene 
for bibliotekarer i Norge. Og på å vise 
hvordan lønna reguleres i de vanligste 
tariffområdene for bibliotekarer.

Tariffområder og bibliotekarer
Norsk arbeidsliv er inndelt i tariffom-

råder. Et tariffområde er virkeområde for 
en tariffavtale. En tariffavtale er en avtale 
som regulerer lønn og arbeidsforhold. 
Det er arbeidsgivernes og arbeidsta-
kernes organisasjoner som forhandler 
fram tariffavtaler, som regel for en to-
årsperiode. 

Hvilket tariffområde arbeidsplassen 
din er en del av, får betydning for hvilke 
lønnsbetingelser, stillingsbetegnelse og 
øvrige plikter og rettigheter du er under-
lagt som arbeidstaker. 

Her følger en oversikt over bibliotek-
typer og tariffområder:

Hva slags lønn kan man forvente?
Hva slags lønn man kan regne med 

å få tilbud om og hvordan lønnsutvik-
lingen blir er avhengig av tariffområde, 
men naturligvis også av stillingstype 
og stillingsinnhold. En lederstilling vil 
normalt være høyere lønnet enn en 
bibliotekarstilling, og en spesialbiblio-
tekarstilling vil være høyere lønnet enn 

en vanlig bibliotekarstilling. De ulike ta-
riffområdene har ulike lønnsregulativer, 
men felles for dem er at lønn starter 
på et nivå, og at lønna øker etter hvert 
som årene går. 

Det er vanskelig å angi en helt kon-
kret kronesum for hva en kan forvente 

å få tilbud om som ferdig bibliotekar. 
Lønnstilbudet vil gjenspeile stillingens 
innhold og søkerens kvalifikasjoner. I 
utlysningsteksten tar ofte arbeidsgiver 
høyde for dette, og derfor lyder ofte 
teksten: «Lønn etter avtale»

Bibliotekarforbundet bistår gjerne 
våre medlemmer i jobbsøkeprosessen 
gjennom konkret rådgivning vedrørende 

lønn og lønnsnivå. Ta kontakt med 
Bibliotekarforbundets sekretariat når 
dette blir aktuelt.

Hvordan får man lønnsøkning?
Ansiennitetsopprykk

Lønnsøkning kan komme automa-
tisk gjennom ansiennitetsopprykk. I 
begrepet ansiennitetsopprykk ligger 
at du når et bestemt antall år fartstid i 
stillingen. Ansiennitetsopprykk er som 
regel regulert i en tabell der det frem-
går at stillingsinnehaver etter 2 år skal 
tjene minst X kroner, etter 4 år minst 
Y kroner osv. 

Et eksempel på ansiennitetsopprykk 
finner vi fra tariffområde KS (kommu-
nesektoren), der stillingskode 7026 
BIBLIOTEKAR gir ansiennitetsopprykk 
etter 2, 4, 6, 8 og 10 år. 

Sentrale tillegg
Lønnsøkning kan også komme som 

et resultat av generelle tillegg i sen-
trale forhandlinger. Sentrale forhand-
linger er forhandlingene som føres 
hvert år mellom de sentrale parter. 
Sentrale forhandlinger omtales ofte i 
avisene som lønnsoppgjøret. 

Det er fagforeningene sentralt som 
forhandler med arbeidsgiverorganisa-
sjonene sentralt. Resultatet blir ofte en 
påplussing av den enkeltes årslønn 
gjeldende for alle. Et slikt eksempel  
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Tariffområde Stillingskode Stillingsbetegnelse:

Staten 1410 Bibliotekar

1515 Spesialbibliotekar

1077 Hovedbibliotekar

Kommunene (KS) 7026 Bibliotekar

8112 Spesialbibliotekar

8451 Biblioteksjef

Oslo kommune 130 Bibliotekar

357 Spesialbibliotekar

Spekter Lokale stillingskoder 
avhengig av arbeidssted

Bibliotekar

Spesialbibliotekar

Virke Lokale stillingskoder 
avhengig av arbeidssted

Bibliotekar

Spesialbibliotekar

Hovedbibliotekar

på generelt tillegg finner vi i økning 
av lønnstabellen i statlig sektor. En 
påplussing på lønnstabellen i statlig 
sektor innebærer at alle lønnstrinnene 
blir mere verdt. For eksempel ble det i 
årets tariffoppgjør avtalt at lønnstrinn 
40 i det statlige tariffområdet skulle 
reguleres fra 369.800 kr til 370.500 
kr med virkning fra 1. mai 2015. Alle 
arbeidstakere i lønnstrinn 40 i staten 
gikk da opp 700 kroner i lønn. Dette 
kalles et generelt tillegg, og er et re-
sultat av sentrale lønnsforhandlinger.

Lokale tillegg
Lønnsøkning kan altså komme som 

lokale tillegg gitt i lokale forhandlinger. 
I lokale forhandlinger er det fagfo-
reningenes lokale tillitsvalgte som 
forhandler med arbeidsgivere lokalt. 
Bibliotekarforbundet har mange svært 
dyktige lokale tillitsvalgte som henter 
ut gode lønnstillegg til medlemmene 
våre ved lokale forhandlinger.

Sentrale og lokale 
forhandlinger

Lokale forhandlinger vil for noen 
stillinger være det eneste stedet man 
kan ta ut lønnsøkning. Dette gjelder 
blant annet for Spesialbibliotekar-
stillinger og Biblioteksjefstillinger i 
kommunal sektor (KS-området). For 
andre stillinger, som for eksempel alle 
stillinger i statlig sektor kan de sen-
trale forhandlingene både bestemme 
generelle tillegg og at det settes av 
penger til lokale forhandlinger. I lokale 
forhandlinger får ikke alle samme 
lønnsøkning. Ulikhetene kan skyldes 
mange faktorer, for eksempel hvilke 

resultater man har oppnådd eller at 
kvinneyrker skal få mer for å bidra til 
likelønn. 

Stillinger for bibliotekarer
Bibliotekarer kan ha stillinger som 

heter konsulent, førstekonsulent, råd-
giver, avdelingsleder eller andre gene-
relle betegnelser. Men de fleste av BFs 
medlemmer har bibliotekspesifikke 
stillingsbetegnelser. Her er de vanlig-
ste stillingskodene for bibliotekarer:

Hvor finner jeg mer om lønn?
Bibliotekarforbundets nettsider 

(bibforb.no) har mye informasjon om 
lønnsforhold. Der finner du tariffav-
talene for alle tariffområdene, med 
lønnstabeller for stillingene som har 
slike. 

En egen tjeneste på BFs nettsider 
er greie svar på ofte stilte spørsmål. 
Her kan du se spesielt under temaet 
”Lokale forhandlinger”.  

Hver vår, når det sentrale tariff-
oppgjøret ruller av gårde, holder BFs 
nettsider deg fortløpende oppdatert 
med nyheter fra oppgjøret. 

I vårt tidsskrift Bibliotekaren og i 
nyhetsbrevet vil det komme stoff om 
lønnsforhold. Følg med!

Når du nærmer deg avslutning på 
studiet, tilbyr BF et jobbsøkerkurs for 
avgangsstudenter. Der kan du spørre 
om lønn også. 

BF tilbyr hvert år kurs som gir deg 
oppdatert kunnskap om lønnsforhold 
og forhandlinger. Når du er i gang i 
din første jobb, vil dette være noe du 
kan melde deg på.

Og så er du selvfølgelig alltid vel-
kommen til å ringe eller skrive til BFs 
sekretariat. Vi hjelper deg alltid, så 
langt vi kan. 

Bibliotekarforbundets leder Margunn Haugland midt i begivenhetenes sentrum da kravene i det sentrale 
tariffoppgjøret ble overlevert arbeidsgiverne i kommunal sektor 23. april i år. BF er representert på 
alle nivå når det blir forhandlet om regulering av bibliotekarers lønn. (Foto: Erling Bergan)

 

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

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

Søknad sendes:  bf@bibforb.no. 

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

Stipend til studentmedlemmer

Nye bibliotek – en motor i byutviklingen?
BF inviterer til debatt om bibliotek og byutvikling under Arendalsuka, med temaet ”Hva skal 
til for at nye bibliotek kan bidra til å skape vitale bysentra?”

Tekst & foto: 
Erling Bergan

Rett ved torget i Arendal ligger et prakt-
fullt folkebibliotek. Når politikere, journalis-
ter, organisasjonsfolk og lobbyister inntar 
byen i august, inviterer Bibliotekarforbun-
det til en viktig diskusjon i bibliotekets 
auditorium: Hva skal til for at nye bibliotek 
kan bidra til å skape vitale bysentrum?

– Vi ønsker å se på nye bibliotek i en 
byutviklingssammenheng, sier rådgiver i 
Bibliotekarforbundet Embret Rognerød. – 
Det er i stor grad de kommunene som byg-
ger nytt som opplever høyere besøkstall 
i dag. Da er det interessant å se på hvilke 
politiske visjoner biblioteket bygges inn i 
– er det som et ledd i eiendomsutvikling, 
bibliotekutvikling eller byutvikling?

– I kjølvannet av denne problemstillingen 
dukker det også opp flere spørsmål: Må 
kommunene bygge nytt for å satse på 
bibliotektilbudet sitt? Hvilke kriterier avgjør 
om nye, sentrumsnære bibliotek lykkes i å 
bidra til å skape et velfungerende bysen-
trum? Bør alle norske byer bygge nytt – og 
hvilke steder bør bibliotekene plasseres 
sammen med kjøpesentre, kultur- og lit-
teraturhus? Et annet spørsmål er hvorvidt 
kommunene i større grad kan satse på 
både bibliotekbygg og tjenester. Å få til 
mindre økninger i driftsbudsjettene viser 
seg i mange tilfeller vanskeligere enn å 

Lesing på bibliotekets balkong ved torget i Arendal. BF tar debatten om bibliotek og byutvikling i 
bibliotekets auditorium 17. august. (Foto: Kulturnett Aust-Agder)

investere tungt i nye bygg.
– Panelet er satt sammen av seks spen-

nende navn, som alle har tilknytning til 
temaene bibliotek, kultur og byutvikling 
på ulike måter. Vi har invitert en redaktør, 
to politikere, en biblioteksjef, en kultursjef 
og en bibliotekforsker. Og vi vier Dram-
men to plasser i panelet fordi dette er 
byen mange norske kommuner ser til når 
de forsøker å revitalisere byen gjennom 
plasseringen av et nytt bibliotek, sier 
Embret Rognerød.

Paneldeltagere er leder i Stortingets 

familie- og kulturkomité Svein Harberg (H), 
kulturpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet 
Hege H. Liadal, førsteamanuensis ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus Sunniva 
Evjen, biblioteksjef ved Drammensbiblio-
teket Monica Nyhus, kultursjef i Drammen 
kommune Tone Ulltveit-Moe og daglig 
leder i KUNSTforum og forfatter av boken 
“Bykamp” Nicolai Strøm Olsen.

Bibliotekarforbundets debatt om biblio-
tek og byutvikling finner sted mandag 17. 
august kl 17.00 i auditoriet på på Arendal 
bibliotek. 

BIBLIOTEKPOLITIKK
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Når Arendal bibliotek 
ruster seg for framtida
Det har skjedd noe i Arendal bibliotek. Nasjonalbibliotekaren kom ned fra Oslo for å 
kaste glans over nyåpningen. Kollegaer rundt i landet kaster nysgjerrige blikk på bilder 
de legger ut på facebook. Vi tok turen til byen som nå er kjent for helt andre ting enn 
rifla pommes frittes.

Tekst & foto: 
Erling Bergan

For noen år siden sa kommunalsjefen 
til biblioteksjefen i Arendal: Kommunens 
økonomi tilsier sterkt fokus på rasjona-
lisering og effektivisering. Ikke et kjapt 
kutt, men mer kostnadseffektiv drift på 
lang sikt. 

Biblioteksjefen skjønner at han ikke 
kan diskutere seg fram til mer penger. 
Han må gjøre virkningsfulle endringer 
for å få mer bibliotektilbud ut av hver 
krone. Det dreier seg om å ruste biblio-
teket for framtida.

Biblioteksjefen i Arendal heter Ola 
Eiksund. Og svaret Ola fant på den kom-
munale utfordringen, var i hovedsak to 

ting: automatisering og omorganisering. 
To år senere kan Arendal nyåpne sitt 
bibliotek på torget. Det ser ut som de 
har fått det til. 

- Vi må automatisere for å frigjøre 
ressurser til innhold og nye oppgaver. 
Og vi må omorganisere for å få bedre 
sammenheng mellom oppgaver og funk-
sjoner. Selv om det var ganske enkelt 
å komme fram til disse to svarene, har 
gjennomføringen vært krevende. Og 
den har tatt tid, sier Ola Eiksund.

Rom for automatisering
Han viser oss rundt i et bibliotek som 

alltid har vært innbydende og sentralt 
plassert i byen. Men som mange andre 
bibliotek har mye areal, oppmerksomhet 
og personalressurser vært bundet opp 

i transaksjoner. Nå har de satt opp en 
stor oransje ”boks” like ved inngangen, 
med ”INNLEVERING - UTLÅN” malt 

Ansatte ved Arendal bibliotek samlet til lunsjpause, med innlagt fagprat: Hvilke løsninger kan de tenke 
seg for at den direkte formidlinga i skranken, av nettopp innleverte bøker? 

Enkel og tydelig innredning preger det nye 
designet i Arendal bibliotek. 

•	Det største folkebiblioteket  
i Aust-Agder

•	Åpnet nye lokaler ved torget i 
1998, samtidig med feiringen 
av byens 275-års jubileum.

•	Nyåpning etter en større om-
stillingsprosess 23. april i år

•	16 årsverk
•	 Ingen filialer
•	Ola Eiksund er biblioteksjef
•	Kirsti Husby er BF-tillitsvalgt 

Arendal bibliotek
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med store bokstaver på yttersida. Bru-
kerne går inn i boksen og ordner sine 
transaksjoner selv. Riktignok med mye 
personalhjelp tilgengelig i starten, for 
her vil mange brukere lure på hvordan 
de skal gjøre det riktig. Men så går det 
vel som med innsjekking på flyplasser, 
vi fikser det på egen hånd etter hvert. 

- De ansatte har ikke hatt noe problem 
med å forstå behovet for å effektivisere. 
Kommunen gikk på en økonomisk smell 
for noen år siden. Vi måtte kutte 60 
% på mediebudsjettet, vi måtte kutte 
60 % på arrangement. Lønnsbudsjet-
tet gikk fra å utgjøre 80 % til 90 % 
av totalbudsjettet. Vi sto i fare for å 
overflødiggjøre oss selv. Så fokus vi 
satte på effektivisering har vært riktig. 
Teknologien for å automatisere finnes, 
så alt ligger til rette for å få til effektivi-
seringa vi ønsker. Dette ser personalet. 
Og med den forståelsen har vi et godt 
utgangspunkt, sier biblioteksjefen.

Reine og funksjonelle løsninger
Arendal bibliotek ligger på mange 

plan, med mange åpne siktlinjer bort-
over, oppover, nedover. Nå er innred-
ningen tilpasset mulighetene bygget 
gir. Ingen dramatiske grep, men reine 
og funksjonelle løsninger. 

- Samarbeidet med arkitekten Mette 
Milling har vært utrolig givende. Men 

det har også vært krevende. Vi har hatt 
tanker og ideer, hun har utfordret oss og 
omsatt dette i god design, sier Ola. Han 
viser oss store solide benker og kasser 
som står på gulvet flere steder. Til å sitte 
på. Eller til å lage utstilling på. Fleksibel 
innredning, uten å måtte trille hyller og 
møblement rundt omkring. 

Et eget rom er øremerket arrange-
ment, og kalles simpelthen scenen. Ola 
peker og smiler. Dette skal bli bra. Her 
skal de kunne ha alt fra utstillinger til 
debatter, teater og konserter. 

Men hva med det andre elementet i 
”Nye Arendal bibliotek”-prosjektet? Hva 
med omorganiseringen? 

- Den viktigste suksessfaktoren er å 
få med alle. Alle skal ha mulighet til å 
bli hørt i prosessene som leder fram 
til endringer. Dette gjelder både orga-

nisatoriske endringene og de fysiske 
endringene. 

Ola viser meg et oppslag med ”Sam-
spillregler/Arbeidsmiljø i prosjektet”, 
som han har slått opp på veggen på 
kontoret sitt. ”Det er lov å si hva en 
mener” står det. ”Ikke snakke i krokene” 
står det. ”Rom for forskjellighet (f.eks. 
frustrasjon)” står det også. ”Lojalitet til 
avgjørelser (også underveis)” er også 
ett av drøyt 20 punkter.

Hvordan fungerte disse punktene 
da de gjorde om på organisasjons-
strukturen? 

- Vi hadde fokus på organisasjons-
endringene høsten 2013. Vi hadde 
tradisjonell struktur med biblioteksjef og 
nestleder som utgjorde ledermiljøet, og 
leder av barneavdelingen, osv. Nå har vi 
gjort det annerledes, med tre avdelings-

Det første man møter på vei inn i biblioteket er en solid, stor grå boks. 
Til utstillinger. Eller til å sitte på. Innredningen er fast, men fleksibel. 

Ola Eiksund er biblioteksjef. Kirsti Husby er BF-tillitsvalgt. De bekrefter begge 
at samspillreglene som ble satt opp da prosjektet startet har vært viktige. 

Fokus vi satte på effektivisering har vært rik-
tig. Teknologien for å automatisere finnes, så alt 
ligger til rette for å få til effektiviseringa vi ønsker. 
Dette ser personalet. Og med den forståelsen har 
vi et godt utgangspunkt. ”
”
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ledere som sammen med biblioteksjefen 
utgjør lederteamet. 

Media, Publikum og Arrangement er 
navnene på de tre avdelingene som 
rundt 16 årsverk ved Arendal bibliotek 
er plassert i. Tredelingen skal gjenspeile 
hovedfunksjoner i virksomheten. Med 
endringer i bibliotekets virksomhet, ikke 
minst framskyndet av ny formålsparagraf 
i bibliotekloven, har arrangement blitt 
en mye viktigere del av hva de driver 
med. Nå har Avdeling Arrangement fire 
årsverk til rådighet, og de kan drive 
planmessig, forteller biblioteksjefen. 

Nedprioritert barneavdeling?
Selv om barneavdelinga er synlig i bi-

blioteket, er den altså ikke lenger synlig 
på organisasjonskartet. Er det uttrykk 
for en nedvurdering av denne virksom-
heten? Biblioteksjefen mener ikke det. 
Bibliotekarer på vakt skal betjene alle al-
dersgrupper. Og Avdeling Media foretar 
innkjøp til alle aldersgrupper.

Vi tar likevel med oss dette spørs-
målet når vi møter BFs tillitsvalgte ved 
Arendal bibliotek, Kirsti Husby. 

- Omorganiseringen har i hovedsak 
blitt møtt uten sterke reaksjoner. Men 
det har kommet noen innspill. Og det 
gjelder nok spesielt barneavdelingen. 
Formidlingen er i grunnen godt ivaretatt. 
Vi har blant annet flere arrangement 

overfor barn nå enn før. Men veilednin-
gen til de som bruker barneavdelingen 
opplever jeg som nedprioritert. For det 
er ikke noe fast personale på vakt i 
barneavdelingen lenger. Og brukerne 
– både barn og voksne – skjønner ikke 
nødvendigvis at de må rette spørsmå-
lene sine til informasjonsdisken ved 
selvbetjeningsstasjonen. Det er i grun-
nen et tankekors at barneavdelinga er 
lagt under en større paraply, som skal 
ta seg av alle slags publikumstjenester, 
sier Kirsi Husby.

Selv om Kirsti påpeker at personalet i 
hovedsak har møtt endringene i Arendal 
bibliotek på en positiv og konstruktiv 
måte, er det mørke skyer på himmelen 
for en tillitsvalgt i årene framover.

BFs tillitsvalgte opplever at veiledningen til de som bruker barneavdelingen har blitt nedprioritert. Det er ikke noe 
fast personale på vakt i barneavdelingen lenger. 

- Arendal kommune må spare 80 mil-
lioner i årets budsjett. Da er det langt 
fra sikkert at den neste som slutter her 
på biblioteket vil bli erstattet, påpeker 
BFs tillitsvalgte. 

Sammen kan vi alt
Det er lunsjtid, og nærmere ti ansatte 

åpner sine matpakker og prater seg i 
mellom. Etter hvert blir det en diskusjon 
om savnet av den direkte formidlinga i 
skranken, av nettopp innleverte bøker. 
Kan noe tilsvarende gjenoppstå? Ulike 
ideer og poeng kastes ut. Biblioteksje-
fen er der, ansatte fra flere avdelinger 
er med. For en utenforstående virker 
diskusjonsklimaet både raust og resul-
tatorientert.

Brukerne må se at selv om vi automatiserer, 
selv om de må gjøre mer selv, så skal de ikke se 
mindre til personalet. Tvert imot. Nettopp fordi de 
gjør noe av jobben selv, og selv om vi kutter en 
stilling, kan vi være mer tilstede, yte bedre ser-
vice og gi mer innhold. ”

”

Inne i den oransje boksen, som er lett synlig rett innenfor inngangsdøren, kan publikum selv ordne sine lån og inn-
leveringer, og hente reserverte bøker. 
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Det er i hvert fall slått opp på veggen til Ola: ”Positiv 
holdning – lytte til den andre/hverandre”. Og: ”Sammen 
kan vi alt”. 

Budsjettkuttene som kan forventes framover vil sette 
slike holdninger på prøve. Men biblioteksjefen vil ikke 
fravike samspillsreglene. Og han er klar på at publikum 
skal oppleve bedre tjenester. 

- Brukerne må se at selv om vi automatiserer – selv 
om de må gjøre mer selv – så skal de ikke se mindre 
til personalet. Tvert imot. Nettopp fordi de gjør noe 
av jobben selv, og selv om vi kutter en stilling, kan vi 
være mer tilstede, yte bedre service og gi mer innhold. 

Biblioteksjef Ola Eiksund ser seg fornøyd rundt i bi-
blioteket. Det er en uke til offisiell nyåpning av Arendal 
bibliotek når vi er der. Personalet har vært gjennom to år 
med prosjektarbeid, ombygging og omstilling. Det virker 
rimelig å konkludere med at de har lykkes. Så langt. 

Nå gjenstår bare framtida. 

Inne i den oransje boksen, som er lett synlig rett innenfor inngangsdøren, kan publikum selv ordne sine lån og inn-
leveringer, og hente reserverte bøker. 

•	Arendal biblioteks nettsider: 
www.arendal.kommune.no/ 
Delportaler/Biblioteket/

•	Arendal bibliotek er på facebook.  
Der finner du løpende nyheter, bilder  
fra arrangement, m.m. Bildene på facebook 
viser hvordan den nye innredninga brukes, 
til for eksempel ABBA-cabaret på scenen, 
Bjørn Hansen-foredrag i auditoriet, og 
Ottar Johansen-utstilling ved inngangen.

Les mer:

Kampen om dei kommunale kronene er beinhard. Talet på 
bibliotek er redusert med 30 prosent sidan 1995, skriv Unio-
leiar Anders Folkestad i en kronikk på hovedorganisasjonens 
nettsider. - Folkebiblioteka har vore ein kulturberar og har hatt 
ei nøkkelrolle i ein lang folkeopplysningstradisjon her til lands. 
Men er kommunane rusta til å løyse oppgåva for framtidas 
folkebibliotek?, spør han vidare. 

Folkestad hevdar at kommunar som vel å kutte støtta til 
biblioteka, gjer seg sjølve ei bjørneteneste. - Det er lite pengar 
å spare, men mykje å tape. Biblioteksatsing er både førebyg-
ging og utvikling, skriv Unio-leiaren.

Han viser til at kulturministeren har satsa på auka utviklings-
midlar, og framhever kva fagfolka har å seie: 

- I denne satsinga har bibliotekarane ei sentral rolle. For som 
den engelske forfattaren Neil Gaiman sa det: ”Google can bring 
you back 100,000 answers, a librarian can bring you back the 
right one”. For utfordringa i dag er ikkje mangel på informasjon, 
men å skilje vesentleg frå uvesentleg. Bibliotekarane hjelper, 
ikkje berre med å finne informasjon, men også å rettleia og å 
sortere informasjon. Og det er dei tilsette som i stor grad må 
vidareutvikle framtidsbiblioteket. Difor må kommunane innsjå 
at dei må investere i dei tilsette. 

Unio-lederen om bibliotek

28.-29. mai var seks representanter for BFs forbundsstyre 
og sekretariat i Købehavn sammen med tilsvarende represen-
tanter for våre skandinaviske søsterforbund, svenske DIK og 
danske BF. Blant temaene som ble drøftet var synliggjøring 
av bibliotekrkompetanse, ytringsfrihet, omstillingsprosesser, 
bibliotekenes forhold til mediepolitikken og kommunereform. 

Skandinavisk BF-treff
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Den nye bibliotekaren
Bibliotekarkompetansen er i endring. - Men fremtidens 
bibliotekarer må fortsatt ha oversikt over et bredt felt, 
skriver avtroppende instituttleder Liv Gjestrum ved 
ABI/HiOA. Hun melder også at integrering av bibliotek- 
og arkivstudiene blir vurdert ved instituttet nå.

Fra Biblioteksskole til iSchool - bibliotekarkompetanse i endring

BIBLIOTEKARUTDANNING

De siste 25-30 årene er fokus i bi-
bliotekarutdanningen flyttet fra praksis 
til teori. Formålet med utdanningen er 
ikke å lære studentene alle de praktiske 
håndgrepene en bibliotekar må kunne 
i sin yrkesutøvelse. Praktiske øvelser 
inngår mer som smakebiter og for å 
illustrere teorien. Konsekvensen av 
endret fokus er at oppøvelse i praktiske 
ferdigheter nå faller mer på praksisfel-
tet gjennom praksisperiodene etter at 
kandidatene er ferdig utdannet. Denne 
utviklingen er ikke særskilt for bibliote-
karstudiet, men felles for de aller fleste 
profesjonsutdanninger på høgskolenivå.

Tilbakeblikk: 75 år med ”Bibliotek-
skole”

Våren 2015 er det 75 år siden de 
første studentene, «urkullet», startet 
på sin bibliotekarutdanning i Norge. 
Riktignok måtte studiene avbrytes for 

en kort periode da tyskerne invaderte 
Norge i april 1940, men studentene kom 
tilbake på høsten og fikk fullført sine 
studier. Den gangen varte utdanningen 
i ni måneder, men alle «elevene» hadde 
lang praksis fra bibliotek. Det var de 
amerikanske bibliotekskolene som var et 
ideal og mønster for vår egen utdanning. 
Den amerikanske «bibliotekteknikken» 
hadde foreløpig størst gjennomslag i 
folkebibliotekene, og det var nok grun-
nen til at utdanningen ble sett på som 
en skole for folkebibliotekene.

Økt behov for kompetanse i sektoren 
har medført at lengden på utdanningen 
gradvis har blitt utvidet. I 1972 ble ut-
danningen et 3-årig høgskolestudium. 
Det ble lagt vekt på at studietilbudet 
skulle være aktuelt for alle typer biblio-
tek og andre typer virksomheter som 
trengte bibliotekfaglig kompetanse. Fra 
1970-tallet førte «bibliotekautomatise-
ringen» til helt nye kunnskapsbehov, og 
vi fikk en to-årig påbygning av høyere 
grad, i første omgang i regi av og i 
samarbeid med Norsk dokumentdata.

Dagens tilbud
I dag tilbyr høgskolen følgende studier 

i bibliotek- og informasjonsvitenskap:
•	Årsstudium (også fjernstudium)
•	3-årig bachelorstudium
•	Toårig mastergrad i bibliotek- og 

informasjonsvitenskap med mulighet 
for spesialisering i tre forskjellige 
emnegrupper

•	Erfaringsbasert mastergrad i Biblio-
tek, styring og ledelse

•	Internasjonal master i Digital Library 
Learning i samarbeid med universite-
tene i Parma og Tallinn.

•	Doktorgradsstudium i bibliotek- og in-
formasjonsvitenskap. (Nytt fra 2012)

Den komplette bibliotekar
Å utdanne den «komplette bibliotekar» 

var lenge bibliotekskolens varemerke. 
Det betyr at kandidatene skulle beher-
ske bredden i bibliotek- og informa-
sjonsfaget, og at det skulle være få 
muligheter for valg og spesialisering i de 
første to studieårene. Her gjenspeiles 
dette fortsatt i emnesammensetningen 
som er samlet rundt tre store emne-
grupper:
•	Kunnskapsorganisering og gjenfinning 

– om innsamling, beskrivelse, lagring 
og bruk av dokumenter

•	Bibliotek og samfunn – om organi-
sering og forvalting av bibliotek- og 
informasjonsinstitusjoner

•	Litteratur og kulturformidling – om 
formidling av samlingenes faglige og 
kunstneriske innhold
Mange utenlandske læresteder har 

spisset tilbudet, eller gått i en sterkere 
disiplinorientert retning. Vi har altså 
valgt å gi alle studentene et felles start-
grunnlag med vekt på bredde og tverr-
faglighet. Målet vårt har vært å utdanne 
profesjonsutøvere som kan aktivisere 
kunnskap fra disse ulike fagområdene 
i møte med brukernes informasjonsbe-
hov. Vi har åpnet for spesialisering tredje 
studieår, men i hovedsak skjer spesiali-
seringen på master- og doktogradsnivå.

Begrunnelsene for å utdanne «den 
komplette bibliotekar» er flere. For det 
første har vi den geografiske: Norge er 
et langstrakt land med spredt boset-
ting. Biblioteklovens intensjon er at alle 
kommuner skal ha fagutdannet biblio-
teksjef, og når mange bibliotek kun har 
én bibliotekar, har det vært viktig å gi 
kandidatene bred kompetanse.

En annen begrunnelse for å utdanne 

Tekst: 
Liv Gjestrum
Instituttleder ved ABI/HiOA
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i bredden, er at fagvalg i utdanningen 
sjelden avgjør hva slags virksomhet 
kandidatene havner i. Vi har derfor sett 
det som vår oppgave å sette studentene 
i stand til å gå inn i ulike yrkesmessige 
kontekster. Dette trenger kanskje ikke 
være vår oppgave. Studentene har ofte 
selv en sterk formening om hvor de øn-
sker å arbeide, og da kan det være fint 
å gi dem muligheten til å velge retning 
tidlig i studieløpet.

Endring i bibliotekstrukturen i senere 
år, med vekt på større bibliotek og ned-
leggelse av filialer, svekker begrunnel-
sen for å opprettholde en sammenholdt 
utdanning. Med framtidige kommu-
nesammenslåinger og enda færre og 
større bibliotek, vil spesialistkompetanse 
nok bli vel så viktig som bredde.

Den viktigste begrunnelsen for et 
sammenholdt studium har imidlertid 
vært vårt faglige perspektiv på bi-
bliotek- og informasjonsfaget som et 
tverrvitenskapelig profesjonsfag der de 
enkelte emnene «trenger» og belyser 
hverandre (slik de for eksempel gjør i 
andre tverrfaglige studier som medisin 
og odontologi).

Dette perspektivet er ikke endret, men 
det trenger heller ikke stå i motsetning 
til at vi åpner for at studentene kan 
spesialisere seg tidligere i studieløpet. 
Ved kommende studierevisjon er dette 
det sentrale spørsmålet.

Hva skjer?
I dagens utdanning legger vi vekt på 

teori, oppøving av analytiske evner og 
evnen til kritisk refleksjon. Ferdighetstre-
ningen er konsentrert rundt digital kom-
petanse og formidlingskompetanse. Vi 
er opptatt av at utdanningen skal være 
relevant for alle typer bibliotek og andre 
virksomheter som krever bibliotekfaglig 
kompetanse, og fokus er mer på biblio-
tekarisk kompetanse enn på detaljerte 
kunnskaper om institusjonen bibliotek.

Digital kompetanse har minst to sider. 
For det første har den endret innholdet 
i mange studieemner, spesielt innenfor 
kunnskapsorganisasjon og gjenfin-
ning. For det andre er det viktig å gi 
studentene solide digitale ferdigheter 
for å beherske moderne bibliotekdrift. 
Mange snakker om at den digitale 
revolusjonen har tømt det fysiske bi-
blioteket for innhold. Man bruker også 
betegnelsen «det hybride bibliotek» om 
bibliotek der samlingen består både 

av fysiske dokumenter og elektroniske 
ressurser. Behovet for å beskrive, lagre 
og gjenfinne dokumenter er minst like 
stort selv om dokumentene er digitale, 
og derfor er det viktig at våre kandidater 
behersker teknologien.

Formidling har alltid stått sentralt i 
litteratur- og kulturfagene, men i de 
senere år har vi også lagt vekt på for-
midling i tilknytning til andre emner. De 
fleste bibliotekarer, ikke bare de som 
arbeider i utdanningsbibliotek, må be-
herske undervisnings-, veilednings- og 
formidlingsoppgaver. Det er derfor viktig 
at studentene utsettes for og læres opp 
til å mestre slike oppgaver. Presenta-
sjoner både for medstudenter og for 

eksterne er høyt prioritert. Pedagogiske 
emner har også en sentral plass. Dette 
er også i tråd med formålsparagrafen 
i den nye bibliotekloven, hvor biblio-
tekenes ansvar for aktiv formidling og 
møteplassfunksjon understrekes.

På bakgrunn av sviktende søkning 
til sjefsstillinger og behovet for leder-
kompetanse som ble meldt i Biblio-
tekreform 2014, har vi vært opptatt 
av å bygge opp et studietilbud innen 
ledelse. Noe av denne opplæringen 
inngår i bachelorstudiet, men virkelig 
fordypning får man først på masternivå 
i det erfaringsbaserte studiet Bibliotek, 
styring og ledelse. Dette deltidsstudiet 
ble etablert i 2012. Studiet får gode 

BIBLIOTEKARUTDANNING
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tilbakemeldinger, men søkningen er 
lavere enn forventet.

Kurs, etter- og videreutdanning
Bibliotekutdanningen har i alle år 

vært opptatt av å tilby kurs og etter- og 
videreutdanning til bibliotekarer, både 
korte dagskurs og konferanser som er 
ment som faglig påfyll, og lengre, kom-
petansegivende kurs. Inntil innføringen 
av kvalitetsreformen og ny finansierings-
modell for høyere utdanning i 2002, 
fikk bibliotekutdanningen betydelig med 
midler fra departementet for å drive 
denne type virksomhet.

Den nye finansieringsmodellen har 
redusert vår mulighet til å tilby kurs for 
feltet. Nå må alle kurs finansieres gjen-
nom deltakeravgifter, og kompetanse-
givende kurs må gi inntekter i form av 
avlagte studiepoeng. Vi prøver fortsatt 
å ha minimum en konferanse hvert år 
innenfor hver av de tre emnegruppene 
vi er organisert rundt, og KORG-dagene 
er alltid fast innslag.

Vårt viktigste bidrag til feltets etter- og 
videreutdanning skjer ved at vi – på en 
mest mulig fleksibel måte – tilbyr våre 
ordinære emner. Så langt det er mulig 
forsøker vi å organisere masterstudiene 
med undervisning i samlinger og med 
overføring på nett. Det er også mulig 
å ta inntil to moduler på masterstudiet 
uten å være masterstudent, og dette er 
det mange som benytter seg av.

Integrering med arkivstudiet?
På Høgskolen i Oslo og Akershus 

er bibliotekar- og arkivarutdanningen 
på samme institutt. Vi fikk en egen 
arkivutdanning først i 2003. Dette er 
ikke et tilfeldig samboerskap. Arkiv- og 
bibliotekstudiene har på flere emneom-
råder felles teorigrunnlag og behandler 
de samme faglige problemstillingene. 
Studiene inneholder imidlertid også rent 
fagspesifikke emner og spørsmål.

Begge profesjonene er i endring, blant 
annet som følge av den den digitale 
utviklingen, den økende informasjons-
mengden og kravene til formidling 
og tilrettelegging som biblioteker og 
arkiver pålegges. Dette er faktorer 
som vil kunne endre arbeidsområdene 
både for bibliotekarer og arkivarer, og 
stille dem overfor mange av de samme 
arbeidsoppgavene og utfordringene. Vi 
mener derfor det er fornuftig å se de to 
fagområdene under ett i utviklingen av 

den framtidige studieporteføljen.
Da studieoppleggene innenfor biblio-

tek- og informasjonsfag ved europeiske 
utdanningsinstitusjoner ble kartlagt i 
2004/2005, med det formål å komme 
fram til kjernekompetanser utdannin-
gene burde inneholde, konkluderte rap-
porten blant annet med at utdanningen 
ikke bare bør begrenses til bibliotekarer, 
men utvikles videre med henblikk på 
tilgrensende fagområder. Arkivfaget er 
ett av disse tilgrensende fagområdene.

Det er nå satt ned en arbeidsgruppe 
på instituttet som skal se på en tet-
tere integrering mellom arkiv- og bi-
bliotekstudiene. Et alternativ som skal 
utredes, er et felles første år, med ulike 
spesialiseringer som påbygning. Et 
annet alternativ er separate første år, 
men tettere integrering og mulighet for 
flere fellesfag i andre og tredje studieår. 
Arbeidsgruppen skal legge fram sin inn-
stilling sommeren 2015, og fagfeltene 
vil bli konsultert under utredningen.

Skulle resultatet bli at vi tilbyr et felles 
første studieår for de to utdanningene, 
vil det være en betydelig endring som 
krever grundig planlegging og som tid-
ligst kan iverksettes høsten 2017.

iSchool og ny faglig profil?
En utdanning formes ikke bare av pro-

fesjonsfeltene den utdanner til og utdan-
ningspolitiske rammer, den formes også 
av hva som skjer på feltet internasjonalt 
og hvilke institusjonelle omgivelser den 
befinner seg i. En internasjonal «trend» 
for bibliotekarutdanningene, er å bli 
iSchools. Dette var en «bevegelse» som 
oppsto i USA på slutten av 1980-tal-
let, hvor ledende utdanninger innen 
informasjonsfeltet (hovedsakelig fra bi-
bliotek- og informasjonsvitenskap og da-

tavitenskap) ønsket å utvikle et studium 
som konsentrerte seg om samspillet 
mellom informasjon, teknologi og men-
nesker. For bibliotek- og informasjons-
faget betød det en forflytning av fokus 
fra B (bibliotek) til I (informasjon). Fra 
å være en ren amerikansk organisasjon, 
har den nå blitt verdensomspennende.

Å være iSchool er et kvalitetsstempel. 
Det stilles krav blant annet til størrelse 
på utdanningen, nivået på de tilsattes 
kompetanse og volumet og kvaliteten på 
forskningen. Oslo ble medlem i mars i år, 
og danner sammen med bibliotekutdan-
ningen i København, Borås og Tampere, 
en uformell nordisk avdeling.

De nordiske iSchools kommer jevnlig 
sammen bl.a for å diskutere faglig profil, 
samarbeid om utdanning (spesielt på 
master- og ph.d.-nivå) og forskning. 
Sammenlignet med bibliotekarutdan-
ningene i verden for øvrig er de nordiske 
utdanningene svært opptatt av å bevare 
kulturdimensjonen i utdanningene, og 
de ønsker derfor å lage en strategi for 
hvordan kulturdimensjonen kan bli mer 
synlig iSchool-bevegelsen.

Veien framover
For 75 år siden var idealet for biblio-

tekarutdanningen «den komplette biblio-
tekar» som kunne dekke alle funksjoner i 
et bibliotek. Fremtidens bibliotekarer må 
fortsatt ha oversikt over et bredt felt, og 
ha kjennskap til forskjellige slags tek-
ster, dokumentbeskrivelser, brukere og 
formidling. Ingen undervisningsopplegg 
er i stand til å vise alle håndgrepene 
som fremtidens bibliotekarer trenger. I 
arbeidet med ny studieplan har vi valgt 
å sette dette som et overordnet mål: 
Det viktigste er å gi de kommende bi-
bliotekarene teorier, metoder og verktøy 
slik at de kan gå løs på morgendagens 
utfordringer. 

Artikkelen er også trykt i Nasjonal-
bibliotekets skriftserie Bibliotheca 
Nova 1-2015.

BIBLIOTEKARUTDANNING

 

Har DU 
Bibliofilappen?

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.

Bibliofilappen er 
nå tilgjengelig 
for nettbrett og 
mobiltelefoner 
med nyere 

versjoner av Android og iOS. 
Dette er en app som gjør det 
lett å finne fram til bibliotekets 
tjenester. Man har full tilgang til 
søk, reservering og lånersider.

Start opp appen, velg bibliotek 
og logg inn på vanlig måte med 
lånernummer og PIN fra ditt 
bibliotek. Du kan enkelt skifte 
mellom bibliotek. Appen gir 
tilgang til alle Bibliofil-bibliotek.

Bibliofilappen henter du på 
App Store eller Google play.

Bibliofilappen er utviklet av Bibliotek-Systemer As

App Store Google play
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- Antall søkere er omvendt 
proporsjonalt med lønnstrinnet...
Randi Rønningen fra UB Oslo og Heidi Scarth Hansen fra Lambertseter filial av Deichmanske biblio-
tek fortalte hvordan rekruttering ser ut fra et lederperspektiv.

Jobbsøkerkurs i BF-regi ga tips til tredjeårsstudentene

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

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

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

takle overgangen til studentliv til yrkesliv 
best mulig. 

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

Tekst og foto: 
Erling Bergan

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

Generasjonsskifte
Randi Rønningen er assisterende bi-

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

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

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

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

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

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

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

Ledervegring
Randi Rønningen gjentok det mange 

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

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

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

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

- Ikke masseproduser søknader
Heidi Scarth Hansen er avdelingsleder 

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

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

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

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

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

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

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

Stor interesse
Kurset samlet rundt 40 deltakere, som viser 

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

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

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

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

Tredjeårsstudenter på jobbsøkerkurs

Tekst og foto: 
Erling Bergan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gere å få jobb i folkebibliotek enn du trodde 
på forhånd?

- Ja, i hvert fall her i Oslo, hvor alle vil til 
Deichman. Men har man de rette egenska-
pene, bør det være mulig, sier Maria, som 

gjerne vil bli på Østlandet.
- Var det noe dere hørte i dag som over-

rasket dere, som var annerledes enn du 
trodde på forhånd?

- Jeg festet meg ved at du ikke skal se 
deg blind på at alle stillinger må være 
merket med bibliotekar, at selv om det står 
konsulent kan det være aktuelt å søke. Og 
at det å være ambisiøs er greit, for det er jo 
litt typisk norsk å være beskjeden og usik-
ker på seg selv, sier Regine, og legger til: 

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

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

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

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

skelig å få bibliotekarer i lederstillinger. Jeg 
synes det er en interessant problemstilling. 
Jeg synes at man bør ta litt ansvar for det, 
og prøve seg på sånne stillinger. Selv om 
man bør ha litt erfaring først, så er det i 
hvert fall bra å sikte mot noe, sier Regine. 

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

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

JOBBSØKING
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Hun kunne godt tenke seg en lederstil-
ling selv. 

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

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

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

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

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

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

Søker gjerne til Sørlandet
Hueng Tran er tredjeårsstudent på 

bachelor, og er klar for jobbmarkedet til 
sommeren.

- Har du begynt å søke jobb?

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

- Lærte du noe nytt på jobbsøkerkurset?
- At man kunne bli testet på formidling, 

det visste jeg ikke. Men ellers var det 
mange konkrete tips om hvordan jeg bør 
gjøre ting på jobbintervju, hvordan forbe-
rede meg, at jeg burde undersøke litt om 
arbeidsplassen jeg søker på. 

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

ring fra gjennom praksisperiodene som 
del av studiet. Men han har vært på job-
bintervju før, for en butikkjobb. 

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

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

- På kurset her fikk du presentert tips for 
jobbsøking fra ledere i både folkebibliotek 
og fagbibliotek. Hvilken sektor frister mest?

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

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

JOBBSØKING

I f jor kom SV-forslaget om en 
øremerket femårsplan for folkebiblio-
tekene. Den ble i vinter stemt ned i 
Stortinget, selv om flertallet da pekte 
på nødvendigheten av arbeid med 
nasjonal bibliotekstrategi.

Nå arbeider Kulturdepartementet 
med en slik nasjonal bibliotekstrategi. 
Til NRK bekrefter kulturminister Thor-
hild Widvey at denne legges fram før 
kommunevalget i høst. Trolig skjer 
det i midten av august. Dermed kan 
det være duket for et visst fokus på 
bibliotek i valgkampen?

– Blir dette en valgkampsak, er vi  
kjempefornøyde, sier BF-leder Marg-
unn Haugland til NRK. Men når re-

Biblioteksatsing som valgkampsak?

porteren spør om hun har tro på det, 
svarer hun: – Ehhmm… Jeg håper.

– Bibliotek er et viktig område 
for regjeringen, sier Kårstein Eidem 
Løvås, Høyre-mann i kulturkomiteen 
på Stortinget. I følge NRK tror han at 
regjeringen kommer med en skikkelig 
økonomisk satsing på landets biblio-
tek. Thorhild Widvey selv vil ikke si noe 
om verken innhold eller gjennomføring 
av bibliotekplanen før den er lagt fram.

Opposisjonen på Stortinget er skep-
tisk. SVs Bård Vegar Solhjell frykter 
bibliotekløftet ikke kommer. – Det er 
ingen ting som tyder på at regjeringa 
vil komme med den storsatsinga som 
trengs, sier han til NRK.

Bibliotekarforbundets leder Marg-
unn Haugland er imidlertid offensiv: – 
Vi venter i spenning for å se hva som 
legges fram som nasjonal strategi. Det 
er forventninger om et løft for sekto-
ren. Utfordringen er å få økonomiske 
midler til å følge de gode intensjonene. 
Økte prosjektmidler er vel og bra, men 
det er ikke alle bibliotek som får ta del 
i denne potten. Trang kommuneøko-
nomi er en realitet som presser mange 
folkebibliotek. Det er viktig at regjerin-
gen sørger god kommuneøkonomi slik 
at bibliotek og kultur ikke blir taperne, 
understreker Margunn Haugland, som 
også håper strategien viser retning 
også utover det økonomiske. 

Regjeringa vil før høstens kommunevalg legge fram sin satsing på landets bibliotek. 
– Blir dette en valgkampsak, er vi kjempefornøyde, sier BF-leder Margunn Haugland.
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Nypløyd mark innen 
ledelse og bibliotek 
Norske folkebiblioteksjefer tenker mer på relasjoner enn strategi. Dette var et av hoved-
funnene da de første masterkandidatene i faget bibliotek, styring og ledelse presenterte 
sine masteroppgaver i juni. 

Tekst & foto: 
Embret Rognerød

For første gang kan Høgskolen i Oslo 
og Akershus (HiOA) i år presentere fire 
masteroppgaver innen bibliotekledelse, 
som er skrevet av kandidater med lang 
ledererfaring, og som leverer fire høyst 
ulike forskningsprosjekter som kan 
komme sektoren til gode. Makt, kom-
munesammenslåing, forskningsdata 
og forholdet kultursjef og biblioteksjef 
er stikkord for oppgavene, og under 
avhandlingsseminaret var det viet plass 
til å formulere både funn og problemstil-
linger i muntlig form foran et interessert 
publikum. 

God bibliotekar = god leder? 
Anita Bunes og Monica Skybakmoen 

åpnet med å snakke om ”Posisjonering 
eller passivitet? Om makt og innflytelse 
i lederrollen i norske folkebibliotek”. Blir 
faglig dyktige bibliotekarer nødvendigvis 
gode ledere? Og i hvilken grad er bi-

blioteksjefer bevisst på den muligheten 
de som ledere har til å bruke makt og 
innflytelse for å sikre bibliotekets posi-
sjon i en lokal kontekst? 

Bunes og Skybakmoen, som jobber 
som biblioteksjefer på henholdsvis Nord-
Odal og Elverum bibliotek, intervjuet fem 
biblioteksjefer fra østlandsområdet, som 
alle hadde bibliotekutdanning og minst 
fem års ledererfaring. Basert på disse 
intervjuene laget de matriser som viser 
hva biblioteksjefene tenker om lederrol-
len, om påvirkning og maktmidler, og om 
sin lokale kontekst. 

Lav motivasjon, men gode resultater
Et hovedfunn i oppgaven til Skybak-

moen og Bunes er at det er lite fokus på 
lederrollen blant biblioteklederne. Men 
til gjengjeld har de høy bevissthet om 
det faglige ansvaret. Få biblioteksjefer er 
motivert for å drive med ledelse, men de 
oppnår likevel gode resultater, ifølge de 
to masterkandidatene. 

Biblioteksjefene har også tillit og 
integritet, men de snakker gjerne lite 

om makt – de praktiserer flat struktur, 
og er opptatt av relasjoner. De unnviker 
derimot å bruke makt til å delegere an-
svar og misliker maktbegrepet. En typisk 
norsk folkebiblioteksjef går tjenestevei, 
utreder og er nøyaktig, ifølge oppgaven 
til Bunes og Skybakmoen.

– Man ønsker ikke å lede, men å være 
en god fagperson, sa Bunes under pre-
sentasjonen. 

Velger relasjoner fremfor strategi
”Vi er av den klare oppfatning at økt 

søkelys på temaet vil kunne utgjøre en 
stor forskjell – og bør få en framtredende 
plass i bibliotekfaglige miljøer framover”, 
skriver de to i konklusjonen.

Etter fremlegget ble det en liten disku-
sjonsrunde i salen, der både NBF-leder 
Mariann Schjeide og forhandlingsleder 
i BF Monica Deildok påpekte behovet 
for lederutdanning og at oppgaven 
stadfester inntrykket av biblioteksjefer 
vektlegger relasjoner fremfor strategi. 

”Biblioteksjefene snakker om bibliote-
kets funksjon, oppgaver og betydning for 
brukerne, men lite om hvordan de i kraft 
av sin lederstilling kan arbeide strategisk 
og bevisst for å bedre bibliotekets po-
sisjon i sitt lokalsamfunn”, konkluderte 
Bunes og Skybakmoen i sin oppgave. 

Om folkebibliotekene 
og kommunereformen 

Hvordan ser biblioteksjefene på kom-
munereformen? Og i hvilken grad er 
de bevisste på utfordringene som kan 
oppstå når bibliotekorganisasjoner slås 
sammen? Dette er to av problemstil-
lingene som ligger til grunn for Mette 
Rysjedals masteroppgave, hvor hun 
har intervjuet 6 biblioteksjefer fra én 
og samme region. Rysjedal er til daglig 
biblioteksjef på Nesodden bibliotek. 

De intervjuede biblioteksjefene viste 
seg å være positive til kommunerefor-

Det erfaringsbaserte masterstudiet ”Bibliotek – styring og ledelse” startet 
opp høsten 2012. Det ble utviklet og satt i gang bl.a. etter påtrykk fra prak-
sisfeltet, bibliotek og bibliotekorganisasjoner, som viste til at det ofte var få 
søkere med bakgrunn fra feltet når viktige biblioteklederstillinger ble utlyst. 

Studiet er skreddersydd for tilsatte i bibliotek og beslektede virksomheter 
som etter noen år i arbeidslivet ønsker å videreutvikle sin kompetanse. Det 
består av ledelsesrelevante emner fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og infor-
masjonsfag og Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag, begge 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Målet er å utdanne kandidater med god lederkompetanse og inngående 
kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer. Det passer også for 
folk som allerede er biblioteksjefer, som ønsker å utvikle seg som ledere, 
få større innsikt i egen praksis og oppdatert og styrket kompetanse når det 
gjelder rammebetingelse, virkemidler og arbeidsformer.

Fakta om master-programmet

BIBLIOTEKARUTDANNING
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men, og de forventer også at bibliotek-
strukturen blir nokså lik som i dag, selv 
om noen informanter også åpner for at 
filialnedleggelser kan forekomme. 

– Jeg ble overrasket over inntrykket jeg 
fikk av at så mange av dem gledet seg 
til å sette i gang, sa Rysjedal. 

Delte meninger om organisering
Til tross for en positiv innstilling til 

sammenslåinger, har biblioteksjefene 
delte meninger om hvilken administrativ 
organisering de ønsker – og om bi-
blioteksjefen bør være virksomhetsleder 
eller ligge under kultursjefen. De enes 
derimot om at større bibliotekorgani-
sasjoner kan gi stordriftsfordeler – og 
at det ideelle er at flest mulig har kort 
avstand til sitt biblioteklokale. 

Gjenbruk av boksamtaler, samarbeid 
om tilgang på IT-bibliotekarer og mar-
kedsføring nevnes av biblioteksjefene 
som andre mulige positive følger av en 
kommunereform. Fra salen ble det stilt 
spørsmål om hvorvidt det var slik at 
ingen av de intervjuede biblioteksjefene 

ser på den politiske sammenslåingspro-
sessen som en mulighet til å påvirke på 
overordnet nivå, noe Rysjedal besvarte 
med å peke på at de ikke var opptatt 
av hvilke kommuner som skulle slås 
sammen, men konsentrerte seg om 
bibliotekutvikling.  

Forskningsdata på BI 
– hvilke behov har forskerne?

Hovedbibliotekar ved Medisinsk 
fakultet, Therese Skarås Skagen, var 
den eneste som representerte universi-
tetsbiblioteksektoren under seminaret. 
Oppgaven hennes baserer seg på et 
spørreskjema med 17 spørsmål, som ble 
brukt til å kartlegge forskernes behov. 
59 forskere tok seg tid til å svare på 
skjemaet.

BI-forskerne samler i stor grad inn 
egne data som basis for analyser, 
men kombinasjon av ulike datakilder 
er likevel vanlig. Derfor er det viktig å 
skille primærdata og sekundærdata, og 
lisensiering blir et viktig tema for fors-
kningsinstitusjonene, fremhevet Skagen.

Et hovedfunn var at største hinder 
for å dele data er sikring av sensitive 
opplysninger, og tid til å gjøre data til-
gjengelig. Forskerne ønsker seg i første 
rekke bedre lagring og backup under 
arbeidet, og mer hjelp til å finne tilgang 
på data. Infrastrukturen rundt lagring er 
også mangelfull, ifølge forskerne selv. 
Skagen viste til at oppgavene hennes 
pekte på de samme problemstillingene 
som Forskningsrådet i sin rapport om 
deling av forskningsdata fra 2014. 
Hvordan samhandler biblioteksjef med 
nærmeste politiske leder?

Har politisk og bibliotekfaglig ledelse 
sammenfallende mål og visjoner for den 
bibliotekfaglige virksomheten? Hemmer 
eller fremmer administrativ og politisk 
organisering informasjonen mellom 
biblioteksjef og politisk ledelse? Og 
benytter biblioteksjefen seg av mulige 
informasjonskanaler for å nå frem til 
politikerne? 

Disse tre problemstillingene ønsket 
Marit-Gro Berge, som til daglig er biblio-
teksjef ved Lindås bibliotek, å komme til 

Monica Skybakmoen og Anita Bunes presenterer sin mastergrad om ”Posisjonering eller passivitet? Om makt og innflytelse i lederrollen i norske folke-
bibliotek”, og stilte spørsmålet om faglig dyktige bibliotekarer nødvendigvis blir gode ledere.

BIBLIOTEKARUTDANNING
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bunns i. Et illustrerende funn i oppgaven 
presenterte Berge i muntlig form: En av 
biblioteksjefene hun intervjuet meldte at 
han bruker for mye tid på rapportering, 
mens biblioteksjefens politiske leder 
mener han kun får tilstrekkelig med 
informasjon to ganger i året – ved bud-
sjettbehandling og årsrapport. 

Det finnes i liten grad formelle målset-
tinger i kommunene - ifølge Berge – men 
rapporteringen er kanskje ”uten mål, 
men ikke mening”.

Kampen for ressursene
Biblioteksjefene ser kampen for res-

sursene som den viktigste utfordringen 
for sektoren. Men de driver likevel kon-
tinuerlig med utviklingsarbeid. 

Og på spørsmålet om tilgangen på 
informasjon kom hun til at den nok 
hemmes, men selvstendigheten til 
bibliotekene i liten grad oppleves som 
svekket av biblioteksjefene. Innenfor de 

Mette Rysjedal presenterer sin mastergrad om biblioteksjefer og kommunesammenslåing. Rysjedal er blant de første studentene ved det erfaringsba-
serte masterstudiet i bibliotek – styring og ledelse som presenterte sine masteroppgaver 2. juni. Oppgavene ble levert 11. juni.

trange økonomiske rammene de har til 
rådighet har biblioteksjefene altså stor 
frihet, ifølge dem selv. 

Avslutningsvis ble det oppfordret til i 
større grad å bruke tilgjengelige politiske 
kanaler strategisk. Biblioteksjefen i Hal-
den tok ordet og snakket om å tre ut av 
komfortsonen sin og å bruke lokalpres-
sen mer aktivt. 

- Å være synlig gir politiske resultater, 
var beskjeden fra Hilde Ewart. 

– En begivenhet 
– Det føles som en viktig begivenhet 

at de første studentene ved det erfa-
ringsbaserte masterstudiet i «Bibliotek 
– styring og ledelse» har presentert sine 
masteroppgaver på et offentlig seminar 
der ”bibliotek-Norge” var invitert – og 
møtte opp med interessante spørsmål 
og kommentarer, sier professor ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus Svanhild 
Aabø.

Masteravhandlingene markerer slutten 
på tre års intenst arbeid med å kombi-
nere studier og jobb for det første kullet 
på studiet, forteller hun. 

– De har styrket lederkompetansen sin 
markant, og resultater fra deres master-
oppgaver kan være av interesse og til 
nytte for hele bibliotekfeltet.

Aabø har vært fagkoordinator for stu-
diet helt siden oppstarten i 2012.

– Det har vært veldig interessant å 
jobbe med dette studiet. Studentene 
kommer fra hele landet og møtes på 
samlinger. Det har vært moro å se hvor-
dan studentene har vist nysgjerrighet og 
pågangsmot ved å kombinere fag fra to 
institutt og arbeide med praksisnære 
problemstillinger. Fra i høst starter 4. 
kull av dette studiet, mens 2.kull starter 
sitt siste år med masteroppgavearbeid, 
sier hun. 

BIBLIOTEKARUTDANNING
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Biblioteklokaler som stikker seg ut

Xxxx

BIBLIOTEKBYGNINGER

Maranello er en by i Emilia-Romagna distriktet nord i Italia. Byen ligger 18km fra Modena, og er 
kanskje mest kjent for å være sportsbilprodusenten Ferrari sitt hjemsted. Biblioteket er bygget i 
2011 og designet av Arata Isozaki, med buede glassvegger og gjennomgående bruk av hvite 
farger. 
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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. ”

”
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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. ”
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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. 

 
Referanser
•	Bibi, A. (2012) Blasphemy: the true, 

heartbreaking story of the woman 
sentenced to death over a cup of 
water. London: Virago Press. 

•	Chrisafis, A. (2015). French dissen-
ters face jail terms after attacks. The 
Guardian (UK) 31 Jan 2015. Availa-
ble at http://www.theguardian.com/
world/2015/jan/30/french-jailed-
crackdown-speech-glorifies-terrorism 
(Accessed 08.04.2015). 

•	Cohen, N. (2015). Yes, words hurt, 
but that doesn’t excuse a punchy 
pope’. Observer (UK), 17th Jan.  
Available at http://www.theguardian.
com/commentisfree/2015/jan/17/
punching-pope-francis-doesnt-
understand-charlie-hebdo (Accessed 
10.3.2015). 

•	Council of Europe (1950) Euro-
pean Convention on Human Rights. 

Available at http://conventions.coe.
int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm 
(Accessed 10.3.2015). 

•	David Irving v Penguin Books and 
Deborah Lipstadt (2000) Available 
at http://en.wikisource.org/wiki/
David_Irving_v_Penguin_Books_
and_Deborah_Lipstadt (Accessed 
10.2.2015) 

•	Freedom House (2010) Policing 
belief: the impact of blasphemy on 
human rights. Available at http://
www.freedomhouse.org/template.
cfm?page=70&release=1262    (Ac-
cessed  13.12.2011). 

•	Ginsberg, J. (2015). The right to 
free speech means nothing wit-
hout the right to offend. Available 
at  http://www.theguardian.com/
commentisfree/2015/feb/16/free-
speech-means-nothing-without-
right-to-offend-paris-copenhagen 
(Accessed 10.3.2015). 

•	 IHEU (2014). Freedom of Thought 
Report. Available at http://iheu.org/
our-work/freedom-of-thought-report/ 
(Accessed 10.3.2015). 

•	 IHEU (2015) End Blasphemy Laws 
Now – a new campaign. Available 
at www.iheu.org/end-blasphemy-
laws-a-new-campaign (Accessed 
10.3.2015) 

•	Sturges, P. (2006). ‘Limits to 
freedom of expression? Conside-
rations arising from the Danish 
cartoons affair’, IFLA Journal 32  
pp.181-188. Available at http://www.
ifla.org/files/assets/faife/publications/
sturges/cartoons.pdf (Accessed 
10.3.2015) 

•	United Nations (1948). The Universal 
Declaration of Human Rights. Avai-
lable at http://www.un.org/en/docu-
ments/udhr/ (Accessed 02.4.2015) 

•	USCIRF (2011) USCIRF welcomes 
the move away from ‘defamation  
of religions’ concept. Available at  
http://www.uscirf.gov/news-room/ 
press-releases/3570 (Accessed  
13.12.2011) 

Resolusjonene om ærekrenkelse av reli-
gioner truer med å smugle inn ytterligere be-
grensninger 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.”

”

YTRINGSFRIHET

 



31   Bibliotekaren  - Studiestart spesial 2015

Greit nok at dette biblioteket var et bittelite kombinasjonsbi-
bliotek i en bitteliten kommune i Østfolds mørke indre, så det 
var kanskje ikke representativt for bibliotekene i resten av landet. 
Annet enn den fantastiske bibliotekaren da så klart.

Så, trenger du en vinylkutter? Eller en 3D-printer? Hvis man 
ser bort i fra at det sistnevnte ikke eksisterte da jeg var liten, 
så ville jeg nok ikke funnet noen av delene til utlån der uansett. 
Det er det derimot mulig å gjøre på noen bibliotek i dag! Jeg 
snakker om bibliotekverkstedene, som Folkeverkstedet til Deich-
man og Verkstedet til Bergen Offentlige Bibliotek (BOB). Er det 
ikke fantastisk? Biblioteket har alltid vært et sted for læring og 
kunnskapsdeling, og dette er jo et helt naturlig skritt å ta i mine 
øyne. Hvor kan man forvente at 60 ungdommer skal lære seg 
om Bergen i 1814, og så printe 3D-modeller av bygninger fra 
den tiden? Jo, hos BOB så klart! Og det er bare en liten del av 
hva de tilbyr!

Noen vil nok spørre seg om hvorfor bibliotek skal drive med 
slikt, og til dette har jeg et meget kort svar: Hvorfor ikke bibliote-
kene? Man må rive seg løs fra tanken om at bibliotek kun driver 
med leseinspirasjon og KOG. Og ikke bare fordi vi vil at folk skal 
like oss, men fordi vi må se at vi trenger å utvikle oss. Vi kan 
heller ikke fokusere på å ta igjen utviklingen i samfunnet, men 
vi må finne ting samfunnet trenger av oss uten at det faktisk er 
klar over det enda. Steve Jobs sa at ofte vet ikke folk hva de 
ønsker, før man viser dem det. Steder som Folkeverkstedet og 
Verkstedet er blant bibliotekenes bidrag her. Det er snakk om 
steder hvor man kan lære praktiske kunnskaper, hvor man kan 
dele kunnskap med hverandre. 

Et sted hvor man kan lære seg å lage en fuzzpedal til gitaren, 
eller en robot, eller hvordan man kan lodde. Det er et sted som 
er gull verdt. Hvor mange steder vet du om som har alle disse 
mulighetene på et sted? Alle bibliotek kan ikke ha slike verksteder, 
men vi skal være veldig glade for de bibliotekene som kan det. I 
mitt tilfelle litt misunnelig også, men mest glad på deres vegne. 

Jeg tror at vår rolle i fremtiden vil bli større. I hvert fall hvis vi 

Jeg vil låne Hobbiten, en sag 
og 3D-printeren, takk!
I mitt barndoms bibliotek var det bøker. Bøker og en hylle med slitne VHS-kassetter. Og en fan-
tastisk bibliotekar da. Ellers var det ikke mye annet, har ingen minner om leker eller lignende. 

BIBLIOTEKVERKSTED

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.

tør å ta sjansen på det. Vi skal være en debattarena, en plass 
for den offentlige samtalen, en møteplass uten terskel. Vi er 
også stedet folk går for å få hjelp til mye praktisk allerede, fra 
flybilletter til NAV-papirer. Legg til muligheten for å lære mer 
praktisk kunnskap, det å ha et sted hvor man kan lære alt fra 
lodding til programmering. Under vårt tak er det mest fornuftige 
stedet å kunne samle slikt. Det betyr at vi må bli flinkere til å 
få tak i folk med andre bakgrunner enn bibliotekarutdannelsen, 
kanskje burde man se på muligheten for større spesialisering av 
utdannelsen vår også?

Det er nok de som ikke vil forstå hvorfor bibliotek skal drive 
med slikt. Likevel tror jeg det er viktig for oss å prøve ting som 
dette, gå stier vi vanligvis ikke hadde tenkt oss. Jeg vet i hvert 
fall at jeg virkelig kunne tenkt meg å lage en robot! 
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Med fokus på tillitsvalgte
Landsmøtet i november i fjor valgte Margunn Haugland til å etterfølge Monica Deildoks 
tretten år som forbundsleder. Vi har tatt en prat med forbundslederen, for å bli kjent med 
hva hun synes er viktig i BF for tida.

•	Margunn Haugland, født 1975, oppvokst i Stokmarknes  
i Vesterålen.

•	Utdannet bibliotekar fra Høgskolen i Oslo i 1999.
•	Arbeidet ved Sølvberget/Stavanger bibliotek og kulturhus  

1999-2003, Kristiansand folkebibliotek 2003-2010, og  
Skien videregående skole fra 2011.

•	Valgt til BFs leder i november 2014.

Tekst & foto: 
Erling Bergan

Margunn Haugland godt i gang som forbundsleder

- Nå har det gått et halvt år siden 
landsmøtet hvor du ble valgt til for-
bundsleder. Hvordan går det?

- Jeg synes det går bra. Å få jobbe 
med bibliotekarer og bibliotekpolitikk 
på heltid er utrolig interessant. Jeg kom-
mer i kontakt med mange dyktige folk 
og spennende saker. Nå har vi nettopp 
gjennomført et tariffoppgjør. Og selv 
om jeg har vært gjennom slike oppgjør 
før, er det annerledes å sitte på toppen 
i organisasjonen. 

- Hvorfor sa du ja til å bli leder?
- Jeg har lyst til å påvirke hvordan 

BF skal utvikle seg framover, og jeg vil 
være med og påvirke bibliotekpolitikken 

i Norge.
- Får du gjort det?
- Jeg er i gang. Eller rettere sagt: Vi 

er godt i gang. Det er i stor grad et 
samarbeid med forbundsstyret og se-
kretariatet.

- Har det vært vanskelig å etter-
følge Monica Deildoks tretten år som 
forbundsleder?

- På enkelte områder er det selvsagt 
det. For Monica var en utrolig dyktig 
forbundsleder. Men alle vet at når man er 
ny i jobben, så tar det uansett tid før man 
setter seg inn i alle saker og alle sider 
av rollen. At jeg var nestleder i forrige 
periode er nyttig for meg nå.

- Du har solid erfaring som tillits-
valgt i BF? 

- Jeg har vært tillitsvalgt på både små 
og store arbeidsplasser. Blant annet på 
Sølvberget/Stavanger bibliotek, Kristian-

sand folkebibliotek og i Telemark fylkes-
kommune. Og så bør jeg kanskje nevne 
at jeg var leder i BF Agder i mange år. 

- Har du opplevd det som utfor-
drende å være lokal tillitsvalgt? 

- Jeg husker spesielt godt at vi job-
bet med arbeidstid i Kristiansand, da 
vi skulle innføre søndagsåpent der. Det 
var en lærerik prosess. Ellers har det 
alltid vært interessant å være med på 
intervju av jobbsøkere til ledige stillinger. 
Det har jeg gjort i både Kristiansand og 
Stavanger. I tillegg synes jeg det er gøy 
med forhandlinger. Lønnsforhandlinger 
er en viktig del av det å være tillitsvalgt?

- Er det gøy å forhandle?
- Ja, jeg synes faktisk det. Det er artig å 

være med og gjøre bibliotekarenes jobb 
kjent overfor arbeidsgiver.  

- Er tillitsvalgtes rolle vanskelig, 
når de står mellom medlemmene og 

B
li kjent m

ed B
F sentralt

VÅR EGEN ORGANISASJON
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arbeidsgiver?
- Nei, jeg ser det ikke sånn. Det er 

ikke der utfordringen er. Tillitsvalgte skal 
jo snakke medlemmenes sak overfor 
arbeidsgiver, så det er sjeldent vi står 
mellom leder og de ansatte. Tillitsvalgte 
skal fungere som et bindeledd mellom 
arbeidsgiver og medlemmene.

- Men medlemmene blir vel ikke 
alltid fornøyd med det de får etter 
et lønnsoppgjør?

- Nei, det er klart. Men likevel opple-
ver jeg at de aller fleste medlemmene 
har forståelse for resultatene. På store 
arbeidsplasser har vi klubber, hvor man 
på forhånd har diskutert forhandlingene. 
Tillitsvalgte er uansett ikke enerådende.

- Det er en satsing på tillitsvalgte 
i BF for tida, en satsing som du står 
i spissen for. Hva er utfordringene 
for tillitsvalgte i BF?

- Det tillitsvalgte oftest kommer oppi, 
gjelder forhandlinger, arbeidstid, anset-
telser og det vi generelt kan kalle for 
“vanskelige saker”. Vi ønsker å ruste dem 
til å bli enda bedre til å takle dette. Det 
er derfor vi ønsker en sterkere satsing på 
tillitsvalgte. Det er tillitsvalgte som utgjør 
grunnmuren i BF. Å ha gode tillitsvalgte 
er alfa og omega for et forbund. 

- Har BF noen spesielle tiltak for 
tillitsvalgte nå?

- Vi har for ikke lenge siden lansert 
“Ofte stilte spørsmål” på nettsidene våre. 
Der finner tillitsvalgte greie forklaringer 
på ting de ofte kommer borti innen ar-
beidsliv og tariff. Sekretariatet er alltid 
parat til å hjelpe den enkelte på telefon 
eller epost, men flere tillitsvalgte vil finne 
greie svar på vanlige spørsmål på nettsi-
dene. Til høsten skal vi også arrangere 
noe nytt i BF-sammenheng. Det blir en 

stor to-dagers tillitsvalgtkonferanse i 
Trondheim i november. Dette har vi aldri 
gjort før. Vi ser at det er mange andre 
forbund som gjør dette for å heve kom-
petansen til de tillitsvalgte.

- Blir dette en konferanse om lønn 
og tariff, eller vil temaene favne 
bredere?

- Det blir mer enn lønn og tariff. Det blir 
faglig påfyll både som bibliotekar og som 
tillitsvalgt. Deltakerne vil få begge deler, 
ettersom vi er et profesjonsforbund. Vi 
jobber med programmet nå og går ut 
med innholdet i BFs tariffkonferanse 
etter sommeren. 

- Har tillitsvalgte en rolle å spille 
ut over det som gjelder lønns- og 
arbeidsforhold?

- Absolutt. Tillitsvalgte er med på å 
utvikle biblioteket også på andre områder 
enn lønnsforhandlinger. En viktig side  

Forbundsleder Margunn Haugland leder møte i forbundsstyret 4. juni. Fra venstre Monica Roos, Irene Eikefjord og Kjell Erik Johnsen. Den valgte for-
bundslederen i Bibliotekarforbundet er både leder av styret og daglig leder i sekretariatet.  

VÅR EGEN ORGANISASJON
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ved trepartssamarbeidet er å utvikle 
gode tjenester.

- Du er en erfaren BF-er, med er-
faring fra mange roller etter hvert. 
Men det er bare det siste halve året 
du har sittet som leder. Hvordan 
ser organisasjonen ut fra toppen, 
synes du?

- BF er en velfungerende organisasjon. 
Det er mange engasjerte BF-ere som er 
tillitsvalgte, sitter i fylkeslagenes styrer 
og i forbundsstyret, og det er dyktige 
folk i sekretariatet. Alle bidrar på ulike 
måter til å hjelpe medlemmer med store 
og små utfordringer de har i jobben. Så 
opplever BF det samme som alle organi-
sasjoner, at det kan mangle en tillitsvalgt 
et sted, mangle et initiativ på en sak, eller 
mangle oppfølging av et spørsmål. Det er 
måten vi jobber med dette på, som viser 
hvor gode vi er. Og inntrykket mitt er at 
medlemmene er stolte av Bibliotekarfor-
bundet og ønsker på ulikt vis å bidra til 

å gjøre forbundet sterkere. 
- Det har vært litt stillere om bi-

bliotekpolitikk den siste tiden. Men 
i løpet av sommeren kommer Kul-
turdepartementets bibliotekstrategi 
for folkebibliotek. Hvilken betydning 
har bibliotekpolitikken i BF etter din 
mening?

- Det er jo det andre beinet vi står 

på. Vi skal både være fagforening for 
bibliotekarer og være med å påvirke at 
samfunnet for øynene opp for betydnin-
gen av bibliotek.

- Vil vi merke at BFs bibliotekpol-
tikk blir annerledes med deg som 
leder?

- Nei, det tror jeg ikke. Monica Deildok 
gjorde en god jobb med bibliotekpolitik-

BF er en velfungerende organisasjon. Det er 
mange engasjerte BF-ere som er tillitsvalgte, sit-
ter i fylkeslagenes styrer og i forbundsstyret, og 
det er dyktige folk i sekretariatet. Alle bidrar på 
ulike måter til å hjelpe medlemmer med store og 
små utfordringer de har i jobben. ”

”
 

Margunn Haugland på kontoret sitt i Øvre Vollgate 11, der BFs sekretariat holder til. Her med rådgiver Kari Lifjell og kontorleder Petter Bruce. Margunn 
ukependler mellom hjemmet på Sandøya utenfor Brevik og Oslo, der BF betaler for en liten leilighet til forbundsleder. 

VÅR EGEN ORGANISASJON



35   Bibliotekaren  - Studiestart spesial 2015

ken, og det er ikke behov for å endre 
politikken som vi har hatt i det siste. 
Men bibliotekpolitikken må selvfølgelig 
videreutvikles. Bibliotekarer må hele 
tiden gis mulighet til å takle yrkesrollen 
i bibliotek som endrer seg, med de digi-
tale utfordringene, møteplassfunksjonen, 
debattarena, og så videre. BFs bibliotek-
politikk må svare på slike utfordringer.

- Det er et klassisk bibliotekpolitisk 
dilemma at bibliotekene er ansvaret 
til kommuner, fylkeskommuner, uni-
versitet, høgskoler og andre institu-
sjoner, mens vi alle likevel roper på 
staten for en bedre bibliotekpolitikk. 
Har du funnet ut hvordan denne 
nøtta kan knekkes?

- Jeg skulle gjerne hatt løsninga. Vi har 
hatt våre innspill opp gjennom årene. 
Det viktige er at bibliotekressursene blir 
utnyttet best mulig. Bibliotekarforbundet 
bidrar med konstruktive forslag. Det har 
vi gjort i arbeidet med bibliotekstrategien 
også, der jeg deltar i Kulturdepartemen-
tets referansegruppe. Men vi ser jo at 
øremerkede statlige midler ikke er noen 
politisk farbar vei, det viste stortings-
behandlingen av SVs forslag i vinter. Vi 
ser også at prosjektmidler blir et stadig 
viktigere instrument for staten, gjennom 
Nasjonalbiblioteket. Da blir det viktig å 
finne gode overganger fra prosjekt til 
drift, når lokale tiltak har nasjonalt po-
tensial. Plassering av statlig ansvar, selv 
uten store økonomiske midler, kan også 
være viktig. For eksempel når det gjelder 
forhandlingsansvar for bibliotekenes e-
bok-løsninger.

- BF har nå blitt en aldri så liten 
bedrift med en omsetning på 8 mil-
lioner, 6 ansatte og 1800 medlem-
mer. Skremmer ansvaret deg?

- Egentlig ikke. Men innimellom kjenner 
jeg på det tunge ansvaret som ligger i å 
lede BF. Det er jo noe jeg aldri har gjort 
før. Men så dyktige folk vi har i BF, har det 
ikke gitt meg søvnløse netter hittil. Vi har 
en sunn organisasjon. Forbundsstyret 
har nettopp gått gjennom regnskapet for 
fjoråret, og vi mener å ha en økonomisk 
drift i tråd med det landsmøtet ønsket. 
BF er både en god bedrift og en god 
fagforening. Og vi har mulighet til både 
å få flere medlemmer, flere ansatte og 
større omsetning. Det ser jeg gjerne skje, 
og det vil ikke skremme meg om jeg sånn 
sett får et enda større ansvar.  

E-BØKER OG BIBLIOTEK

Ettersom rapporten kom rett før dette 
bladet skulle i trykken, viser vi til fyldigere 
behandling på BFs nettsider (bibforb.no).  

Kulturdepartementet ga i januar i år 
Rambøll i oppdrag å utrede e-bøker og 
folkebibliotek, med blant annet følgende 
mandat: 
•	 Innkjøps- og utlånsmodeller for e-

bøker mellom bibliotekene og den 
kommersielle delen av bokbransjen i 
ulike land, inkludert Norge 

•	 Tilgangen til og bruk av e-bøker i 
folkebibliotekene 

•	Hvilke utlånssystemer for e-bøker som 
er i bruk i folkebibliotekene

•	 Forholdet mellom bibliotekenes utlån 
av e-bøker og det kommersielle salget 
av e-bøker
Det er altså grunn til å merke seg at 

rapporten ikke gir Forleggerforeningen 
ensidig medhold i sine påstander. Om 
de kryssende hensyn som må vurderes 
i videre diskusjoner om e-bokutlånets 
fremtid i Norge, sier rapporten: 

”Ett av disse hensynene er forholdet 
mellom tilgang på e-bøker i bibliotek og 
de kommersielle aktørenes mulighet til 
fortjeneste. På den ene side har utred-
ningen vist at det er gode grunner til å 
anta at utlån av e-bøker i bibliotekene 
til en viss grad går utover salget av 
e-bøker. Dette gir grunner til å vurdere 
ulike former for friksjoner når en ny mo-
dell for utlån av e-bøker skal avtales. På 
den andre side finner vi også støtte for 
påstander om at utlån av e-bøker rekrut-
terer nye brukere av mediet og genererer 
(mer-)salg av e-bøker. Det er ikke bare 
”bestselgerne” blant e-bøker som lånes 
ut, og målgruppene ”e-boklånere” og 
”e-bokkjøpere” virker bare delvis over-
lappende.”

- Forskjellige problemstillinger reiser 

Ebok-utredningen er her
- Utredningen gir et godt kunnskapsgrunnlag for departementet 
i arbeidet med ny nasjonal bibliotekstrategi, sier kulturminister 
Thorhild Widvey. Og leder av BFs ebok-utvalg Ørjan Persen 
merker seg at rapporten imøtegår Forleggerforeningen på et 
viktig punkt: - I følge rapporten er det ikke grunnlag for å si at 
e-lån i stor grad ødelegger for salg, sier han.

Tekst: Erling Bergan
seg i det et kommersielt marked skal 
etablere seg, parallelt med at folkebi-
bliotekene skal utvikle gode modeller 
for utlån av e-bøker. Jeg mener det vil 
være mulig å finne frem til modeller som 
ivaretar både det kommersielle markedet 
og folkebibliotekene. Denne utredningen 
kan bidra til det, sier kulturminister Thor-
hild Widvey. 

Når det gjelder utlånsmodeller, merker 
BFs Ørjan Persen seg at rapporten peker 
på at det mest hensiktsmessige er en 
blandingsmodell, mellom lisensmodell 
og klikkmodell. 

- Jeg tror nok at en blandingsmodell 
kan være en god løsning i Norge. Men de 
samlede vilkårene er viktigere enn hvil-
ken modell vi til slutt lander på. Det store 
spørsmålet, i tillegg til pris, kan bli hvem 
som skal bestemme utlånsvilkårene. Vi 
må ikke la la forlagene eller Nasjonalbi-
blioteket være med på å bestemme hvor 
lenge e-bøker skal kunne lånes, om de 
skal kunne leveres før tiden - dette er 
faktisk diskutert i rapporten, om en skal 
kunne fornye, hvor mange en skal kunne 
låne samtidig og så videre. Store og små 
bibliotek har forskjellige behov. Det er 
viktig at bibliotekene selv bestemmer 
dette, sier Ørjan Persen.

Utredningen viser en sterk økning i 
bibliotekenes kjøp og utlån av e-bøker 
i perioden høsten 2013 til 2014, men 
e-bøkene utgjør likevel bare 1-2 pro-
sent av det totale utlånet. E-bøkene 
som lånes gjenspeiler tilbudet som gis, 
og det lånes mest skjønnlitteratur for 
voksne. Statistikken viser også at e-
bøker hyppigst blir utlånt til låntakere i 
eldre aldersgrupper, med stor overvekt 
av kvinner. Undersøkelser om kjøpere av 
e-bøker viser derimot overvekt av menn 
og yngre aldersgrupper. Målgruppene 
”e-boklånere” og ”e-bokkjøpere” virker 
bare delvis overlappende, framgår det 
av rapporten. 
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Endringer i arbeidsmiljøloven 
gjeldende fra 1. juli 2015
Stortinget har mot sterk opposisjon vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven. BFs forhandlings-
leder forklarer her hva som er nytt.

Hva har vi i vente? 

Tekst: 
Monica Deildok
Forhandlingsleder i BF

•	1. juli trådde endringene i arbeidsmiljøloven i kraft.
•	Det åpnes nå for lengre vakter, på visse vilkår. 
•	Midlertidig ansettelse på inntil 12 måneder er nå tillatt.
•	Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er hevet fra 70 til 72 år.

ARBEIDSLIV

ten av de foreslåtte endringene ble ved-
tatt i Stortinget tidlig i april. Endringene 
trådde i kraft fra 1. juli 2015. 

Her følger en kortfattet gjennomgang 
av de viktigste endringene.

Arbeidsmiljølovens kapittel 10 
Arbeidstid

Det har kommet inn flere endringer 
i lovens kapittel 10 om arbeidstid. 
Endringene innebærer en utvidelse av 
når og hvor mye arbeidstakere normalt 
kan jobbe. Blant annet har grenser for 
hva som er tillatt når det gjelder antall 
overtidstimer pr uke og pr måned blitt 
utvidet (§ 10-6). Det åpnes også for 
lengre vakter innenfor arbeidstidsord-
ninger med gjennomsnittsberegning 
av arbeidstiden (§ 10-5). Og det er 
utvidet adgang til å avtale å arbeide på 
søndager (§ 10-8).

Arbeidsmiljølovens § 14.9 
Midlertidig ansettelse

Forslaget om utvidet adgang til mid-
lertidig ansettelse var ett av de mest 
omdiskuterte endringsforslagene som 
regjeringen la fram. Dette forslaget er 
nå vedtatt. Det innebærer at det åpnes 
for midlertidig ansettelse for en periode 
på inntil 12 måneder, uten at det stil-

les nærmere krav til stillingens innhold 
eller arbeidets art. Den nye adgangen 
til midlertidig ansettelse erstatter ikke 
tidligere vilkår for midlertidig ansettelse i 
§ 14-9, men føres inn som en tilføyelse i 
den eksisterende lista over vilkårene i § 
14-9 a)-e), slik at denne utvides med et 
nytt punkt f). 

Det nye punktet lyder:

§ 14-9. Midlertidig ansettelse
(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. 
Avtale om midlertidig ansettelse kan 
likevel inngås: 
[…]
f) for en periode på inntil 12 måneder. 
[…]

Den nye adgangen til midlertidighet 
kobles opp mot både kvote- og karan-
tenebestemmelser. På denne måten vil 
lovgiver hindre at midlertidige tilsettinger 
blir den nye regelen i arbeidslivet. 

Kvotebestemmelsen hjemles i § 14-9 
f) andre punktum, og lyder: 

Slike avtaler kan omfatte inntil 15 
prosent av arbeidstakerne i virksom-
heten, avrundet oppover, likevel slik at 
det kan inngås avtale med minst én 
arbeidstaker.

Regjeringens forslag til endringer i ar-
beidsmiljøloven (aml) ble i all hovedsak 
dårlig mottatt av norsk fagbevegelse. Den 
28. januar avholdt YS, LO og Unio en 
totimers politisk streik mot store deler av 
endringsforslagene. Bibliotekarforbundet 
deltok også i streiken, og mange BF-ere 
marsjerte i gatene til forsvar for arbeids-
miljøloven denne dagen. Regjeringen har 
likevel flertall for sine forslag, og flestepar-
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•	Artikkel om de foreslåtte endrin-
gene arbeidsmiljøloven: ”Mot et 
mindre trygt arbeidsliv”, i Biblio-
tekaren 4-2015.  

•	Nettstedet mittarbeidsliv.no, der 
YS, LO og Unio samarbeider om 
informasjon om konsekvensene 
av endringene i arbeidsmiljø-
loven. 

•	Lovens forarbeider:  
Prop 48 L (2014-2015)  
og Prop 39 L (2014-2015)

•	Endringene trer i kraft fra og 
med 1. juli, men lovene ligger på 
lovdata.no allerede nå:
•	LOV-2015-04-24-20: Lov om 

endringer i arbeidsmiljøloven 
og sosialtjenesteloven.

•	LOV-2015-04-24-21: Lov om 
endringer i arbeidsmiljøloven 
og allmenngjøringsloven.

Les mer:

ARBEIDSLIV

Det er altså satt et tak på hvor mange 
av virksomhetens ansatte som til enhver 
tid kan arbeide i denne typen midlertidige 
tilsettinger.

Karantenebestemmelsen skal sikre 
at arbeidsgiver ikke kan bruke § 14-9 f) 
til stadig nye 12 måneders-ansettelser i 
samme stilling. Dersom en arbeidstaker 
som er ansatt i 12 måneder etter bok-
stav f) ikke får videre ansettelse, starter 
en karanteneperiode på 12 måneder for 
arbeidsgiveren. I karanteneperioden kan 
arbeidsgiver ikke foreta nyansettelser med 
hjemmel i bokstav f) for arbeidsoppgaver 
av samme art innenfor virksomheten. Be-
stemmelsen blir nedfelt i et nytt syvende 
ledd i § 14-9:

Reglene i dette ledd gjelder anset-
telser etter første ledd bokstav f 
for arbeidsoppgaver av samme art 
innenfor virksomheten. Arbeidsgiver 
kan regne enheter med minst 50 
ansatte som en egen virksomhet. 
Når en arbeidstaker som er midlerti-
dig ansatt etter første ledd bokstav 
f, ikke får videre ansettelse ved 
avtaleperiodens utløp, starter en 
karanteneperiode på tolv måneder 
for arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren 
kan i karanteneperioden ikke foreta 

nye ansettelser som nevnt i første 
punktum.

Det er viktig å være oppmerksom 
på at bestemmelsen ikke gjelder for 
arbeidstakere i statlig sektor. De følger 
Lov om statens tjenestemenn (tjeneste-
mannsloven) på dette området.

Arbeidsmiljølovens § 15-13 a
Aldersgrense

Grensen for når arbeidsforhold kan 
bringes til opphør grunnet alder, hjemlet 
i arbeidsmiljølovens § 15-13 a), økes fra 
70 til 72 år. Bestemmelsen innebærer 
ingen plikt til å fratre for arbeidstaker, 
men den hjemler arbeidsgivers anled-
ning til å si opp arbeidstaker uten annen 
saklig grunn enn alder.

Det kommer også inn i § 15-13 a) et 
nytt tredje ledd som regulerer bedrifts-
interne aldersgrenser. Her blir nedfelt 
at lavere bedriftsinterne aldersgrenser, 
men ikke under 70 år, er tillatt dersom 
dette praktiseres konsekvent, bekjent-
gjøres for alle og arbeidstakerne har rett 
til tilfredsstillende tjenestepensjonsord-
ning. Slike bedriftsinterne aldersgrenser 
skal drøftes med tillitsvalgte.

Det er viktig å merke seg at denne 
bestemmelsen ikke gjelder for ansatte 

i statlig sektor. Arbeidstakere i statlig 
sektor har i følge paragraf 2 i Lov om al-
dersgrenser for offentlige tjenestemenn, 
plikt til å fratre sin stilling etter fylte 70 
år. Denne loven er ikke endret. 

Etter sommeren kan det bli flere midlertidig ansatte på norske arbeidsplasser, når endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft. (Foto: Colourbox)
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Sitatet

”De har gjort en annen ting i Danmark 
som jeg er skeptisk til - å tallfeste 6 
milliarder. Vi burde ikke spille på den 
banehalvdelen, det er ingen som har 
bedt oss om det. Verdien er mye, mye 
større!”   

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira 
Myhre i paneldebatten ”Biblio- 
tekløft?” under Litteraturfestiva-
len på Lillehammer 28. mai i år.

Regjeringa vil før høstens kommunevalg 
legge fram sin satsing på landets bibliotek. 
Det ser ut til at torsdag 13. august blir dagen 
for å offentliggjøre den nasjonale strategien 
for folkebibliotek i Norge. Og det er fristende 
å se for at dette vil skje i Arendal, der pressa 
allerede er og kultur – til en viss grad – kan 
stå i fokus. Da kan kulturministeren og nasjo-
nalbibliotekaren stå sammen i blitzregnet og 
oppleve bibliotekenes fem minutters berøm-
melse. Dagen etter kan Torhild Widvey rekke 
statsråd på Slottet og Aslak Sira Myhre kan 
rekke IFLA-møtet i Cape Town. 

Skulle noen savne bibliotekforkjempere 
under resten av Arendalsuka, når disse to har 
reist, kommer kanskje kronprinsessen tøffende 
med sitt bibliotektog. Det har vi etter hvert 
vendt oss til som en del av det bibliotekpolitiske 
landskapet. Kanskje det vil vise seg å være 
en del av Widveys strategi. Privat initiativ er jo 
bra. Og kulturtiltak sponset av de pengesterke 
snakkes alltid opp av kulturministeren. På den 
annen side, vi kan jo håpe at kronprinsessen har 
fått andre interesser i løpet av sommeren, og 
gleder samferdselspolitikere med for eksempel 
å reise rundt og sette opp midtdelere på E39 
i stedet. Det er også en god sak.

Men tilbake til den nasjonale strategien for 
folkebibliotek. Widvey antyder at den er taimet 
for å bli en del av kommunevalgkampen fram 
mot valget i september. – Hvis dette blir en 
valgkampsak, er vi kjempefornøyde, sier BF-
leder Margunn Haugland til NRK.

Det har hun rett i. Men hva slags valgkamp-
sak er det vi snakker om her? Selve strategien 
er ferdigsnakka når den legges fram. Ingen 
politisk behandling, ingen høring, ingen runde 
i Stortinget. Som kommunikasjonssjef Hanne 
Gjørtz i Kulturdepartementet skriver til Biblio-
tekaren: - Nasjonal bibliotekstrategi vil bli satt 
ut i livet når den er lagt fram. Dette vil være 
Regjeringens strategi. Strategien vil angi sta-
tens ansvar og bidrag for å styrke folkebiblio-
tekene. Den skal ikke på høring eller behandles 
i Stortinget.”

De som fristes til å drøfte for og imot de 
enkelte elementene i regjeringens bibliotekstra-

Biblioteksatsing i valgkampen?

tegi, vil altså kaste bort tiden i valgkampen. Den 
statlige bibliotekstrategien for folkebibliotek-
området vil være hogd i stein etter sommeren.

Men det kan finnes spillerom, der regjerin-
gen ikke har angitt veivalg. Og – kanskje aller 
viktigst – strategien vil avslutte alle diskusjoner 
om øremerking og peke på kommunenes og 
fylkeskommunenes ansvar. Hvis strategien skal 
bli en del av årets kommunevalgkamp, må den 
altså ikke diskuteres i seg selv, men brukes 
for det den er verdt. Hvis strategien påpeker 
viktighet av kommunal satsing på bibliotek, 
må vi ikke gå på autopilot og rope: ”Det følger 
jo ikke med noen penger!” Vi må heller møte 
lokalpolitikere som står på valg, og utfordre 
dem til å si om de vil bevilge pengene som gir 
en satsing på bibliotek. 
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Bibliotekarforbundet
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Erling Bergan

NRKs oppslag om at regjeringens biblioteksat-
sing kan bli valgkampsak. Dette inngikk i medias 
forhåndsomtale av bibliotekseminaret under Lit-
teraturfestivalen på Lillehammer


