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Útdráttur 

 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er niðurskurður eða samdráttur hjá íslenskum 

almenningsbókasöfnum í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008.  Markmið 

rannsóknarinnar er að safna saman upplýsingum um hvort, og þá hvernig, skorið 

hefur verið niður á söfnunum og greina áhrif þess niðurskurðar. 

Í þessari rannsókn er leitað svara við þeirri spurningu hver séu áhrif 

niðurskurðar á starfsemi og þjónustu almenningsbókasafna á Íslandi. 

Upplýsinga var aflað hjá 20 almenningsbókasöfnum víðs vegar um landið 

auk þess sem tekin voru ítarleg viðtöl við fjóra forstöðumenn.  Jafnframt voru 

skoðuð skrifleg gögn frá ýmsum opinberum aðilum og niðurskurður skoðaður í 

fræðilegu samhengi. 

Helstu niðurstöður eru þær að töluverður niðurskurður hefur átt sér stað á 

söfnunum og hefur sá niðurskurður áhrif á starfsemi safnanna, safnkost þeirra og 

starfsfólk.  Á tímabilinu 2007 til 2011 hefur bæði starfsfólki og stöðugildum 

þátttökusafnanna fækkað.  Þrátt fyrir niðurskurð er leitast við að veita áfram góða 

þjónustu á söfnunum og lágmarka neikvæð áhrif niðurskurðar á starfsemina. 
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Abstract 

 

The object of this thesis is budget cuts (retrenchment/downsizing) in Icelandic 

public libraries following the economic disaster that hit the country in the fall of 

2008.  The purpose of the research is to collect information regarding if, and how, 

budget cuts have taken place and analysing the effects on public libraries.  

The author gathered information within 20 libraries across the country as 

well as taking thorough interviews with four library directors.  In addition the 

author went through relevant literature in the field and looked at public data 

relevant to the topic. 

Results indicate that considerable budget cuts have been applied, 

influencing the libraries in variant ways, their operation, collection and staff.  In 

the 20 libraries included in the research, both the number of employees and the 

number of jobs have dropped significally from 2007 to 2011.  The remaining staff 

tries to continue providing good services and limit as possible the negative effects 

of diminishing funds. 
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi í opinberri stjórnsýslu við 

Háskóla Íslands, til MPA gráðu.  Leiðbeinandi við verkið var Sigurbjörg 

Sigurgeirsdóttir, lektor í opinberri stjórnsýslu við Stjórnmálafræðideild HÍ, og 

kann ég henni þakkir fyrir. 

Áhuginn á að skrifa um niðurskurð hjá íslenskum almenningsbókasöfnum, 

í kjölfar efnahagshrunsins 2008, vaknaði fyrst og fremst vegna starfs míns, en rétt 

er að geta þess að ég starfa sem forstöðumaður Bókasafnsins á Húsavík, sem er 

almenningsbókasafn, rekið af sveitarfélaginu Norðurþingi.  Ég hef gegnt því starfi 

frá árinu 2002.  Í starfi mínu hef ég orðið vör við umræðu um niðurskurð og 

hugsanleg áhrif hans en lítið hefur verið rannsakað hversu mikill samdrátturinn er 

í raun og veru, hvernig hann birtist og hvaða áhrif hann hefur á starfsemina.  Það 

var því að mínu mati bæði tímabært og mikilvægt að rannsaka með skipulögðum 

og viðurkenndum hætti hvernig þessu væri háttað í raun. 

Það skal tekið fram að Bókasafnið á Húsavík er ekki eitt af þeim söfnum 

sem hér eru til umfjöllunar.  Höfundur hefur í hvívetna lagt sig fram um að gæta 

þess við alla gagnaöflun og úrvinnslu að persónuleg reynsla og skoðanir höfundar 

lituðu ekki vinnubrögð, greiningu eða niðurstöður rannsóknarinnar.   
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1 Inngangur 

Þegar kom að því að velja efni fyrir meistaraprófsrannsókn var úr vöndu að ráða, 

enda teygir opinber stjórnsýsla anga sína víða og snertir marga fleti samfélagsins.  

MPA-ritgerð er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni í meistaranámi og byggir þar af 

leiðandi á sjálfstæðri rannsókn eða starfstengdu rannsóknar- og þróunarverkefni 

undir handleiðslu leiðbeinanda. Lokaverkefni til meistaraprófs skal vera 

einstaklingsverkefni og er ætlað að þjálfa nemendur í sjálfstæðum fræðilegum 

vinnubrögðum.
1
 Slík verkefni eru því viðamikil og tímafrek og vissara að vanda 

val viðfangsefnis. 

Þar sem undirrituð starfar sem forstöðumaður almenningsbókasafns kom 

upp sú hugmynd að tengja lokaritgerðina við eigin starfsreynslu, en 

almenningsbókasöfn eru jú opinberar stofnanir reknar af sveitarfélögum.  Mikið 

hefur verið rætt um niðurskurð hjá hinu opinbera frá hruni íslensks efnahagslífs 

haustið 2008 og því lá beint við að fjalla um niðurskurð á almenningsbókasöfnum, 

og fá þá upplýsingar frá kollegum um niðurskurð á þeirra söfnum um leið og reynt 

yrði að tengja þetta fræðunum með því að skoða kenningar um 

samdrátt/niðurskurð hjá hinu opinbera. 

Þegar hugmyndin hafði fengið að meltast um stund var komin niðurstaða: 

Að skoða hversu mikið hefur verið skorið niður hjá almenningsbókasöfnum, 

hvernig það hefur verið gert og hvaða áhrif það hefur haft á starfsemina.  Þrátt 

fyrir að mikið hafi verið talað um niðurskurð að undanförnu hefur til þessa enginn 

safnað sérstaklega saman upplýsingum um niðurskurð hjá almenningsbókasöfnum 

til að unnt sé að greina umfang hans og eðli.  

Markmið rannsóknarinnar lá þá sömuleiðis ljóst fyrir: Að safna saman og 

greina þessar upplýsingar svo hægt sé að miðla þeim, draga af þeim lærdóm og 

þannig stuðla að bættum vinnubrögðum og faglegri umræðu um niðurskurð hjá 

almenningsbókasöfnum og víðar. 

                                                      
1
 Handbók meistaranema 2011:11-14 
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1.1 Tilgangur og rannsóknarspurningar 

Þrátt fyrir mikilvægi almenningsbókasafna og þá staðreynd að þau falla undir 

lögbundna þjónustu sveitarfélaga, og þar með grunnþjónustu, hefur 

niðurskurðarhnífnum verið beitt af afli að undanförnum árum ef marka má 

umræður í hópi bókasafnsstarfsmanna. 

Aðrar tegundir bókasafna hafa sömuleiðis átt undir högg að sækja. Sá 

grunur fæst að einhverju leyti staðfestur ef litið er á nýjasta tölublað Bókasafnsins, 

sem er fagtímarit gefið út af Upplýsingu, félagi bókasafns- og upplýsingafræða. 

Þar er til dæmis að finna grein um niðurskurð hjá Heilbrigðisvísindabókasafni 

Landsspítalans, sem greinir frá umfangsmiklum niðurskurði og skerðingu 

þjónustu,
2
 grein um áhrif kreppunnar í Landsbókasafni Íslands

3
 þar sem þurft 

hefur að hagræða og skera niður, og umfjöllun um skólasöfn á erfiðum tímum, en 

þau hafa víða orðið illa úti.
4
  

Ofangreind dæmi eru sett hér fram til að varpa ljósi á umræðuna í 

samfélaginu, en þegar kemur að vandaðri og faglegri umræðu um hagræðingu og 

niðurskurð er ekki nóg að hafa óljósa tilfinningu um að alls staðar séu 

fjárveitingar skornar við nögl. Til að hægt sé að fullyrða slíkt þarf að koma til 

rannsókn á viðfangsefninu.   

Sem stendur er engin ein stofnun sem sér um að safna saman og halda utan 

um tölfræðilegar upplýsingar almenningsbókasafnanna í landinu.  Áður fyrr var til 

sérstakt embætti, Bókafulltrúi ríkisins, sem sá um slíkt.  Eftir að það var aflagt 

með nýjum lögum um almenningsbókasöfn
5
 kom í hlut Landsbókasafns Íslands – 

Háskólabókasafns að veita almenningsbókasöfnunum faglega ráðgjöf en söfnin 

áttu síðan að skila árlega skýrslu til Menntamálaráðuneytisins um fjármál og 

starfsemi hvers safns. Síðustu ár hefur þó lítil eftirfylgni verið með því og mörg 

söfn eru hætt að senda inn skýrslur. Af því leiðir að upplýsingar um hugsanlegan 

niðurskurð á bókasöfnum er aðeins að finna á söfnunum sjálfum og í bókhaldi 

sveitarfélaga.  Sú rannsókn sem hér um ræðir ætti því bæði að geta haft hagnýtt 

gildi og verið gott framlag til fræðasviðsins. 

 

                                                      
2
 Sólveig Þorsteinsdóttir 2011 

3
 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 2011 

4
 Guðbjörg Garðarsdóttir 2011 

5
 Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997 
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Sem fyrr segir felst fyrirliggjandi rannsókn í að safna saman og greina 

upplýsingar um niðurskurð á almenningsbókasöfnum til að kanna áhrif, umfang, 

ástæður, framkvæmd og svo framvegis. Við rannsókn af þessu tagi er nauðsynlegt 

að takmarka sig og setja fram skýra rannsóknarspurningu í upphafi sem skal 

leitast við að svara í rannsóknarferlinu.  Eftir nokkra umhugsun varð til 

svohljóðandi megin-rannsóknarspurning: 

 
 

„Hver eru áhrif niðurskurðar á starfsemi og þjónustu almenningsbókasafna á Íslandi?“ 
  

Í ofangreindu felast síðan aðrar spurningar, en þær eru fyrst og fremst:  
 

 Hve mikið og með hvaða hætti hafa fjárveitingar til almenningsbókasafna 

verið skornar niður í kjölfar efnahagshrunsins?  

 Hver eru áhrif niðurskurðar á starfsemi og þjónustu safnanna?  

 Hver eru áhrif niðurskurðar á starfsfólk bókasafna? 

 Hvernig er staðið að ákvörðunum um niðurskurð og hvaða nálgun 

einkennir niðurskurðinn? 

 
 

Í rannsókninni verður leitast við að greina áhrif samdráttar á þjónustu safna, með 

tilliti til opnunartíma, sérþjónustu ýmis konar, millisafnalána og kaupa á safnefni 

svo eitthvað sé nefnt.  Þá þarf einnig að skoða áhrif á starfsfólk, starfsanda og 

starfsumhverfi.  Starf rannsakanda felst þá í að safna saman fyrirliggjandi gögnum 

og greina þau, en ekki síður að draga fram sjónarmið og mat þeirra sem til þekkja, 

túlka og setja fram niðurstöður á aðgengilegan hátt.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort og þá hvernig samdráttur hefur 

átt sér stað hjá almenningsbókasöfnum á Íslandi og skoða um leið áhrif þess 

samdráttar á starfsemi þeirra, með það að markmiði að draga lærdóm af 

niðurstöðunum, miðla þeim og þannig stuðla að faglegri umræðu um niðurskurð 

almennt innan íslenskrar stjórnsýslu. 

 

1.2 Aðferðafræði 

Til að ná fram gagnlegum upplýsingum sem varpað gætu ljósi á 

rannsóknarspurninguna var beitt blönduðum rannóknaraðferðum.  Um er að ræða 
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tilviksrannsókn (e. case study) en í slíkum rannsóknum felst að verið er að 

rannsaka samtímafyrirbæri í sínu rétta umhverfi, sérstaklega þegar skil á milli 

fyrirbæra og þess samhengis sem þau eru í er ekki ljós.
6
  Samhengið er því 

lykilatriði. Allar ákvarðanir eru teknar í félagslegu samhengi og samhengið mótar 

fyrirbærið sem til skoðunar er. 

Tilviksrannsóknir geta bæði átt við eitt tilvik eða fleiri og geta falið í sér 

sögulega rannsókn, rannsókn á ákveðinni stofnun, stað, tíma, hópi fólks og svo 

framvegis, auk þess að geta átt við könnun ákveðins efnis eða fyrirbæris sem ekki 

er bundið við sérstakan stað eða einstaklinga.
7
 Það tilvik sem hér er rannsakað er 

þá niðurskurður á íslenskum bókasöfnum á þeim tíma sem liðinn er frá hruni 

íslensks efnahagslífs haustið 2008.   

Með blönduðum rannsóknaraðferðum er átt við að bæði er verið að beita 

aðferðum megindlegrar og eigindlegrar aðferðafræði.  Helsti munur þessara 

aðferða felst í því að megindlegar rannsóknir (e. quantitative) fást við breytur sem 

er auðvelt að mæla og taka töluleg gildi á meðan eigindlegar rannsóknir (e. 

qualitative) fást við breytur sem ekki er hægt að magnbinda eða lýsa með 

stigskiptingu og eru þannig háðar túlkun rannsakandans.
8
 

Megindlegar aðferðir snúast um að með réttum mælingum sé hægt að 

komast að réttri niðurstöðu, að hægt sé að setja fram tilgátu, mæla breytur og 

þannig komast að niðurstöðu sem styður eða hafnar tilgátum sem settar voru fram 

í upphafi.  Í slíkum mælingum felst tölfræðilegur samanburður, staðlaðar 

mælingar, skýrt skilgreind hugtök í upphafi og fyrirframgefnar tilgátur.  

Rannsakandinn er þá hlutlaus og skoðanir hans eða gildismat á ekki að geta haft 

áhrif á rannsókina.  Þessu er öfugt farið í eigindlegum rannsóknum þar sem 

viðhorf og reynsla rannsakandans hefur óneitanlega áhrif á huglægt mat hans og 

túlkun á niðurstöðum.  Þær byggja á lýsandi gögnum, svo sem viðtölum, og eiga 

við þegar við spyrjum um hvað eða hvernig, en slíkar spurningar setja þá kröfu á 

rannsakandann að lýsa því sem á sér stað og skilja og skynja aðstæður eða 

upplifun ekki síður en tölur eða tíma. 

 Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir að allar rannsóknaraðferðir hafa 

bæði kosti og galla og því þarf að gæta þess að velja aðferðir sem best henta 

                                                      
6
 Yin 2009:18 

7
 Yin 2009:18 

8
 Friðrik H. Jónsson 2007:45 
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viðfangsefninu hverju sinni.  Hér er talið heppilegast að blanda aðferðum saman 

og á slíkt sífellt auknum vinsældum að fagna innan félagsvísinda þrátt fyrir að 

hafa einnig sætt gagnrýni. Það hvernig aðferðum er blandað skiptir einnig máli. 

Stundum á vel við að nota megindlegar rannsóknaraðferðir og gefa niðurstöðum 

meiri fyllingu í lokin með eigindlegum viðtölum en í öðrum tilvikum getur verið 

betra að gera viðamikla eigindlega rannsókn sem studd er að einhverju leyti 

megindlegum gögnum. 

 Markmiðið með blönduðum aðferðum er ekki að koma í stað megindlegra  

eða eigindlegra rannsóknaraðferða heldur að nýta kosti beggja aðferða og um leið 

draga úr vægi veikleika hvorrar aðferðar fyrir sig.
9
 Hægt er að greina fjórar 

tegundir blandaðra rannsóknaraðferða með því að skoða annars vegar forgang og 

hins vegar röðun; það er hvaða aðferð er ráðandi við gagnasöfnun og í hvaða röð 

aðferðir koma í framkvæmd rannsóknar. 

 Á myndinni hér að neðan má sjá flokkunaraðferð Morgans
10

 á blönduðum 

rannsóknaraðferðum, þar sem þeim er skipt í flokka eftir því hvort farið sé fyrst í 

megindlegar eða eigindlegar aðferðir og hvaða áherslur eru í rannsókninni.  

 

 

 

 

 

 

Tafla 1 – Rannsóknaraðferðir 

 

Í þessari rannsókn er fyrst farið í megindlega gagnaöflun (röðun) þar sem aflað er 

gagna með stöðluðum mælingum frá nokkrum fjölda viðmælenda,
11

 en 

megináherslan (forgangur) er á eigindlega hluta rannsóknarinnar, þar sem tekin 

eru ítarleg viðtöl við fáa viðmælendur.  

 Helsta ástæða þess að hér eru valdar blandaðar rannsóknaraðferðir er að 

þær bjóða uppá fjölbreytta og skapandi nálgun til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni, frekar en að njörva vinnu rannsakandans niður í ákveðið 

                                                      
9
 Johnson og Onwuegbuzie 2004:14-15 

10
 Morgan 1998:368 

11
 Sjá viðauka III 
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form. Rannsóknarspurningin sjálf er þá aðalatriðið og aðferðirnar skulu lagaðar að 

henni til að ná að svara henni sem best.
12

 

 

1.2.1 Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór þannig fram að fyrst var litið á stöðu fræðilegrar þekkingar 

varðandi niðurskurð og samdráttaraðgerðir. Var í þeim tilgangi aflað fræðilegra 

heimilda úr gagnasöfnum, bókum og ritrýndum tímaritum auk þess sem litið var 

til samtímaumræðu um niðurskurð í fjölmiðlum af ýmsu tagi.  

Í öðru lagi var skriflegra gagna aflað á opinberum vettvangi, það er litið á 

lög, reglugerðir, skýrslur, greinargerðir, fundargerðir, áætlanir og fleira sem birst 

hefur sem skráð gögn er lúta að stjórnun, stefnumótun og rekstri hins opinbera.  

Í þriðja lagi var upplýsinga um niðurskurð aflað hjá forstöðumönnum 20 

almenningsbókasafna víðs vegar um landið.  Þær upplýsingar spanna tímabilið 

2007 til 2011 og fela í sér yfirlit yfir heildarkostnað við rekstur safnanna, 

fjárveitingar til kaupa á safnefni, tölur um stöðugildi, fjölda og kyn starfsmanna 

og upplýsingar um opnunartíma safnanna.
13

  

Í fjórða lagi var tölulegra gagna (um útlán, lánþega og fleira) aflað af 

þjónustuvef Landskerfis bókasafna.
14

   

Í fimmta lagi voru tekin eigindleg viðtöl við forstöðumenn fjögurra ólíkra 

almenningsbókasafna um áhrif niðurskurðar á þjónustu og starfsemi safnanna.
15

  

 Tekið var hentiúrtak eftir landfræðilegri legu. Almenningsbókasöfnin 

tuttugu voru valin þannig að litið var á Íslandskort og söfn valin af öllum 

landsvæðum. Á landsbyggðinni voru valin stærstu söfn á hverjum stað og síðan 

fimm söfn á höfuðborgarsvæðinu. Sveitarfélagið Norðurþing var undanskilið 

vegna tengsla höfundar þar.   

Til að tryggja að svör næðust frá alls 20 söfnum var útbúinn B-listi með tíu 

söfnum til viðbótar.  Þrjú söfn neituðu þátttöku og voru þá tekin þrjú sambærileg 

söfn af B-listanum.  Þátttökusöfnin má sjá hér á korti: 

 

 

                                                      
12

 Johnson og Onwuegbuzie 2004:17-18 
13

 Sjá viðauka II 
14

 Landskerfi bókasafna 2012 
15

 Sjá viðauka III 
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Mynd 1 - Þátttökusöfn 

 

Haft var samband við forstöðumenn safnanna með tölvupósti. Í stuttu bréfi
16

 var 

gerð grein fyrir rannsókninni, rannsóknarspurningu, bakgrunni rannsakanda, 

leiðbeinanda, tilgangi og markmiðum. Síðan var viðtakandi beðinn um að fylla út 

einfalda töflu
17

 og senda til baka með rafrænum hætti.   

Til að ná fram upplýsingum um upplifun starfsfólks, breytingu á þjónustu, 

breyttar vinnuaðferðir og forgangsröðun var nauðsynlegt að ræða við fólk sem til 

þekkir. Því voru valdir fjórir forstöðumenn úr hópi þeirra 20 safna sem byrjað var 

með og tekin hálf-formuð viðtöl þar sem stuðst var við einfaldan viðtalsvísi.
18

  

Úrtaksaðferðin var einföld; söfnunum var skipt í fjóra flokka eftir landshlutum og 

síðan dregið eitt safn af handahófi úr hverjum flokki. Viðtölin voru síðan tekin 

upp svo auðveldara væri að vinna með þau og tryggt að engar mikilvægar 

upplýsingar færu forgörðum. 

 

1.2.2 Siðferðileg álitamál, réttmæti og áhættumat 

Siðferðileg álitamál í rannsóknum af þessu tagi snúast meðal annars um trúnað við 

viðmælendur, valdahlutfall, traust og að viðhalda friðhelgi einkalífs.  Þrátt fyrir að 

þau gögn sem aflað er í rannsókninni séu opinber gögn má leiða að því líkum að 

                                                      
16

 Sjá viðauka I 
17

 Sjá viðauka II 
18

 Sjá viðauka III 
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einhverjum hugnist ekki að gefa slíkar upplýsingar, sérstaklega í viðtölum, þar 

sem þær snerta eigið vinnulag og starfshætti.  Því eru þátttökusöfn í fyrri hluta 

rannsóknarinnar höfð nafnlaus og endurnefnd Safn1, Safn2 og svo framvegis.  

Einnig er gætt nafnleyndar viðmælenda og þeim gefin nöfnin forstöðumaður A, 

forstöðumaður B, C og D. Meðferð upplýsinga er því með þeim hætti að ekki 

verði unnt að rekja þær til tiltekinna einstaklinga. 

Ekki er um neinar viðkvæmar persónuupplýsingar að ræða en til að gæta 

fyllstu varkárni og fagmennsku var aflað leyfis hjá Landskerfi bókasafna til að 

nýta upplýsingar af þjónustuvef þeirra í rannsókninni.  

 Til að forðast að staða höfundar hefði áhrif á rannsóknina var öllum 

þátttakendum gerð grein fyrir því að undirrituð starfar sem forstöðumaður 

Bókasafnsins á Húsavík sem er almenningsbókasafn, rekið af sveitarfélaginu 

Norðurþingi.  

Með réttmæti er átt við það hvort rannsóknin er að rannsaka eða mæla það sem 

ætlunin er að rannsaka eða í eigindlegum rannsóknum hvort skilgreiningar 

rannsakanda séu í takt við upplifun þátttakenda. Til þess er nauðsynlegt að tryggja 

að þátttakendum sé vel ljóst um hvað er verið að spyrja og að allir skilji 

fyrirmælin eins.  Hér var það gert með því að senda bréf til þátttakenda og 

staðlaða útfyllingartöflu, og í viðtölum var stuðst við viðtalsvísi sem tryggir að 

umræðuefnið sé sambærilegt milli viðtala. 

 Áreiðanleiki er ekki síður mikilvægt hugtak í eigindlegum rannsóknum en 

rannsakandinn þarf að meta trúverðugleika og samræmi gagna.  Stöðluð 

gagnatafla og viðtalsvísir gera það að verkum að hægt er að endurtaka 

rannsóknina á nokkuð sambærilegan hátt. 

 Til að bæta réttmæti og áreiðanleika er gott að nota forprófun mælitækja. 

Hér fól það í sér að bréf til forstöðumanna, gagnaöflunartafla og viðtalsvísir var 

allt sent til skoðunar hjá forstöðumönnum tveggja bókasafna sem ekki eru aðilar 

að rannsókninni. Tilgangurinn var að fá fram álit þeirra á framsetningu og 

skýrleika, með það að markmiði að lagfæra hugsanlega ágalla áður en endanleg 

rannsókn færi fram.  Forprófun þessi benti til þess að skilningur forstöðumanna á 

mælieiningum, hugtökum og spurningum rannsakanda væri í fullu samræmi við 

væntingar.   

 Áhættumat felst í því að greina hugsanleg vandamál og hvernig skuli 

brugðist við þeim.  Hér var ákveðið að gera lauslega SVÓT-greiningu þar sem 
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litið var á styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. Styrkleikar eru til dæmis 

góður aðgangur að viðmælendum og aðgangur að þjónustuvef Landskerfis 

bókasafna, en um leið getur það verið veikleiki að standa of nálægt 

viðfangsefninu.  Helsta ógnin er jafnframt sú að eigið álit rannsakanda eða 

fyrirframgefnar skoðanir hafi áhrif á framkvæmd rannsóknarinnar og niðurstöður.  

Hins vegar fela allar ógnir í sér tækifæri og hér kemur nálægðin til góða þegar 

kemur að því að miðla niðurstöðunum og nýta þær í eigin starfi, auk þess að skapa 

nýja þekkingu. 

 

1.3 Framvinda  

Rannsóknin var unnin á tímabilinu desember 2011 til apríl 2012. Fyrst var farið í 

fræðilega umfjöllun, síðan var gagna aflað frá þátttökusöfnum, því næst tekin 

viðtöl, gögnin greind með skírskotun til fræðilegra kenninga og loks ritgerðin 

skrifuð. Hér að neðan má sjá tímasetningar helstu áfanga rannsóknarinnar.  Þar 

sem unnið var samhliða í fleiri en einum þætti geta dagsetningar skarast nokkuð. 

 

 

Desember 2011  
5. desember: Skil á rannsóknaráætlun fyrir MPA verkefni. 

Bréf og gagnatafla send til þátttökusafna. 
12. desember: Tölvupóstur til þeirra safna sem ekki hafa svarað. 

Haft samband við ný söfn. 3 söfn af B-lista. 
15. desember: Tölvupóstur til þeirra safna sem ekki hafa skilað svörum. 
19. desember: Farið yfir skil frá söfnum og send ítrekun. 

Janúar 2012  
5. – 15. janúar: Lokahönd lögð á fræðilegan kafla ritgerðar. 

10. – 20. Janúar: Teknar saman upplýsingar úr landskerfi bókasafna um 
þátttökusöfn. Söfnum gefin dulnefni. 

23. – 31. janúar: Unnið úr gögnum, þau greind og túlkuð. Í framhaldi af því valdir  
4 forstöðumenn fyrir eigindleg viðtöl. 

Febrúar 2012  
1. - 10. febrúar: Viðtöl. 
1. – 16. febrúar Fyrri hluti niðurstöðukafla. 

11.– 20. febrúar: Unnið úr viðtölum, þau skrifuð upp og gefin dulnefni fyrir ritgerð. 
21. feb. – 2. mars Síðari hluti niðurstöðukafla. 

Mars 2012  
3. - 12. mars: Umræðukafli, lokaorð, útdráttur. 

19. – 30. mars: Lagfæringar, viðbætur.  
Apríl 2012  

2. – 6. apríl: Lokayfirlestur og lagfæringar. 
10.  - 13. apríl: Prentun. 
20. - 27. apríl:  Skil á MPA ritgerð. 

 

Tafla 2 – Framvinda rannsóknar 
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2  Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, stöðu þekkingar 

á sviði niðurskurðar og samdráttaraðgerða og litið á aðferðir við niðurskurð auk 

þess að líta á stöðu almenningsbókasafna sem skipulagsheilda út frá kenningum 

Mintzbergs. 

Hið opinbera á Íslandi er formlega skilgreint sem ríki, sveitarfélög og 

almannatryggingar og er sú skilgreining notuð af alþjóðlegum stofnunum við 

ýmsan samanburð. Þó vilja margir meina að almannatryggingar séu hluti af ríkinu 

og því skiptist hið opinbera aðeins í tvo þætti, ríki og sveitarfélög.
19

   

Munurinn á opinberum stofnunum og einkafyrirtækjum felst fyrst og 

fremst í þremur þáttum, en þeir eru eignarhald, fjármögnun og markmiðssetning.  

Þannig eru opinberar stofnanir fjármagnaðar af almannafé með samfélagslega 

hagsmuni að leiðarljósi á meðan einkafyrirtæki eru rekin í þeim tilgangi að gefa 

eigendum sínum sem mestan arð.
20

 

Sú rannsókn sem hér um ræðir tekur sérstaklega til almenningsbókasafna 

sem rekin eru af sveitarfélögum. Til að varpa ljósi á helstu stjórnunarkenningar og 

aðferðir sem tengja má hagræðingu eða niðurskurði er þó ekki nóg að einblína á 

svo afmarkað svið heldur þarf að skoða kenningar um skipulagsheildir og stjórnun 

almennt sem síðan má yfirfæra á opinberan rekstur. 

Gott er að byrja á því að skoða kenningar Henry Mintzbergs en flokkun 

hans á skipulagsheildum má nota til að skoða stofnanir/skipulagsheildir út frá 

valddreifingu, samhæfingu, mismunandi einingum og staðsetningu einstaklinga 

innan skipulagsheilda.  Hann tilgreinir  fimm mismunandi tegundir 

skipulagsheilda en þær eru einfalt skipulag (e. simple structure), vélrænt skrifræði 

(e. machine bureaucracy), fagskrifræði (e. professional bureaucracy), 

greinaskipulag (e. divisionalized form) og fljótandi skipulag (e. adhocracy).
21

 

                                                      
19

 Ríkiskassinn.is  
20

 Arney Einarsdóttir 2010:3 
21

 Mintzberg 1993:23 
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Hver tegund er greind út frá því hvernig staðið er að fimm þáttum/aðferðum innan 

þeirra, en þeir eru bein umsjón, stöðlun vinnuferla, stöðlun á hæfni, stöðlun afurða 

og gagnkvæm aðlögun.
22

 Loks er litið á fimm hluta hverrar skipulagsheildar, sem 

eru þá forysta, tæknileg uppbygging, aðgerðakjarni, millistjórnendur og 

stoðdeildir.
23

 

Skoða þarf hlutverk einstaklinga innan skipulagsheilda, staðsetja þá í 

skipuriti, skoða einingar og stjórnunaraðferðir, flokkun starfa, stöðlun og 

valddreifingu. Mintzberg setur fram kenningar um hvernig aldur og stærð 

skipulagsheilda hefur áhrif á þessa þætti og endurspeglast í skipulagi þeirra, sem 

og áhrif umhverfis, tæknilegrar uppbyggingar og valddreifingar. 

Eftir því sem skipulagsheild er eldri, því formbundnara er starf hennar og 

segja má að uppbygging og skipulag endurspegli hvenær starfsgrein varð til. Því 

stærri sem skipulagsheild er, er skipulagið útfært í meiri smáatriðum, með 

sérhæfðari verkefnum, sundurgreindari einingum og þróaðri stjórnsýsluhluta. Þá 

eru einingar að jafnaði stærri eftir því sem skipulagsheild stækkar auk þess sem 

starfsemi stærri skipulagsheilda er yfirleitt formlegri en þeirra sem minni eru. Sé 

tæknilega kerfið reglulegt er aðgerðarstarfsemin formlegri en því flóknara sem 

tæknilega kerfið er, því meira útfærður er sá hluti skipulagsheildar sem ekki 

tilheyrir aðgerðakjarnanum, með meira af faglegu stoðstarfsfólki og meiri notkun 

tengslaaðferða til að samhæfa starfsemi stoðstarfsfólks. Því flóknara og 

síbreytilegra sem umhverfið er, því lífrænni verður skipulagsheildin, valddreifing 

eykst og skrifræði minnkar. Séu markaðir fjölbreyttir er meiri tilhneiging til að 

skipta skipulagsheild í markgaðsgrundvallaðar (e. market based) einingar og 

misræmi í umhverfi virkar hvetjandi til að taka upp meiri valddreifingu til 

aðgreindra hluta skipulagsheildar. Sé umhverfi hins vegar fjandsamlegt leiðir það 

til aukinnar miðstýringar.
24

 

Sé litið á almenningsbókasöfn á Íslandi út frá skipulagi Mintzbergs þarf að 

hafa í huga að ekki eru öll bókasöfn eins.  Þau eru þó yfirleitt lítil með fáum 

starfseiningum (að Borgarbókasafni Reykjavíkur undanskildu). Í þessum 

stofnunum hafa þónokkrar breytingar átt sér stað síðustu áratugi með breyttri 

tækni. Umhverfið er síbreytilegt og oft flókið enda um að ræða opinberar 

                                                      
22

 Mintzberg 1993:4 
23

 Mintzberg 1993:11 
24

 Mintzberg 1993:123-147 
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stofnanir sem geta orðið fyrir sveiflum í kjölfar ytri breytinga, hvort sem um ræðir 

efnahagslegar breytingar eða breytingar á pólitísku landslagi. 

Ekki er hægt að fullyrða að skipulag, sérhæfing, samhæfing eða 

valddreifing sé með sama hætti á öllum bókasöfnum. Ljóst er að margar 

samhæfingaraðferðir geta átt hér við; um er að ræða beina stjórnun í mörgum 

tilfellum þar sem aðeins einn starfsmaður er um leið stjórnandi, víðast er reynt að 

staðla vinnuferla að einhverju leyti og með löggildingu á starfsheiti Bókasafns- og 

upplýsingafræðinga
25

 sem og lögum um almenningsbókasöfn
26

 er gerð tilraun til 

að staðla hæfni. Afurðir bókasafna (útlán, skráning, upplýsingaþjónusta) eru 

víðast svipaðar enda um lögbundna starfsemi að ræða.  Loks má gera ráð fyrir að 

gagnkvæma aðlögun sé víða að finna þar sem starfsmenn lítilla safna þurfa að 

vera „allt í öllu“ og geta tekið yfir verkefni hvers annars fyrirvaralaust og sýnt 

sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Af ofangreindu má ráða að það er ekki auðvelt að flokka 

almenningsbókasöfn undir eina ákveðna tegund skipulagsheilda.  Hins vegar er 

mikil áhersla á fagleg vinnubrögð, smámunasemi og stöðlun vinnubragða, til 

dæmis við skráningu, flokkun og lyklun þar sem ákveðnum reglum skal fylgt.  

Áhersla er víðast hvar á hæfni og þekkingu starfsfólks, meginkjarni starseminnar 

er starfsfólkið sjálft.  Því liggur beinast við að flokka almenningsbókasöfn undir 

fagskrifræði (e. professional bureaucracy) en þar er sérhæfing starfsfólks lárétt, 

valddreifing bæði lárétt og lóðrétt, áhersla er á hæfni og reglur.
27

  

Undanfarnir áratugir hérlendis, sem og víða erlendis, hafa einkennst af 

miklu umbótastarfi í opinberri stjórnsýslu þar sem reynt hefur verið að sporna 

gegn sífelldri aukningu ríkisútgjalda. Gerðar hafa verið ýmsar réttarfarslegar 

úrbætur og breytingar á stjórnun hins opinbera með áherslu á hagkvæmni og 

skilvirkni, þar sem leitast er við að gera stjórnun innan opinbera geirans líkari því 

sem gerist í einkageiranum.
28

 

Til að ná fram breytingum og auknum sveigjanleika hafa sprottið upp 

ýmsar kenningar og nýmæli, þar á meðal hugmyndir um nýskipan í opinberum 

rekstri (New Public Management, skammstafað NPM). Tveir upphafsmanna 

þessara hugmynda voru Bandaríkjamennirnir David Osborne og Ted Gaebler, en 

                                                      
25

 Lög um bókasafnsfræðinga nr. 97/1984 
26

 Lög um almenningsbókasöfn nr. 36/1997 
27

 Mintzberg 1993:189 
28

 Gunnar Helgi Kristinsson 2006:208 
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þeir gagnrýndu stærð og óskilvirkni hins opinbera og vildu nýta aðferðir 

frumkvöðla og hins frjálsa markaðar til úrbóta í þeim efnum.  Þeir lögðu meðal 

annars til að ríkið ætti að virkja almenning frekar en þjóna honum (e. empowering 

rather than serving)
29

 og að horfa ætti á afurðir eða útkomu frekar en ferli við 

fjárveitingar (e. funding outcomes not inputs).
30

  

Segja má að þessar kenningar einkennist af sjö aðalatriðum:
31

 Það fyrsta er 

frelsi atvinnustjórnenda til að stjórna en í því felst að stjórnendur fá auknar 

heimildir til að haga stjórnun eins og þeim finnst henta hverju sinni en um leið 

bera þeir ábyrgð á stjórnun sinni og þeim aðferðum sem þeir kjósa að nota eða 

þeirri útkomu sem þeir ná í rekstrinum, hvort heldur sem niðurstaðan en jákvæð 

eða neikvæð. Annað er skilgreining markmiða, sem felur í sér að markmið og 

tilgangur opinberrar starfsemi skal vera skýrt skilgreint og helst mælanlegt svo 

hægt sé að sjá hvort og þá hvernig stofnanir eru að ná markmiðum sínum.  Þá 

kemur stöðlun afurða sem þýðir að áherslan er flutt frá ferlinu sjálfu yfir á 

útkomuna, árangurinn. Úthlutun fjármagns er þá tengd við mælanlega 

frammistöðu til að tryggja að starfsemin skili því sem henni er ætlað að skila.  

Aðrir þættir eru að brjóta upp einingar, auka samkeppni og áhersla á 

stjórnunarstíl einkageirans sem felur í sér áherslu á kenningar 

mannauðsstjórnunar og meiri sveigjanleika í starfsmannamálum. Síðast en ekki 

síst kemur aukin áhersla á sparsemi sem felur í sér sparnað á öllum sviðum, að 

leitað sé leiða til að gera hlutina á ódýrari og skilvirkari hátt en áður með það að 

markmiði að koma í veg fyrir sóun á almannafé. 

Ofangreint felur í sér að færa stjórnun og rekstur innan opinbera geirans nær 

því sem gerist í einkageiranum og er ætlað að draga úr útgjöldum og auka 

sveigjanleika og skilvirkni. 

Hér er það helst síðasttaldi liðurinn, áhersla á sparsemi, sem skiptir máli.  

Það er þó ekki endilega nóg að sýna aðgát og sparsemi. Í erfiðu efnahagsástandi er 

víða nauðsynlegt að ganga lengra og hreinlega skera niður, draga saman seglin.  

Til þess eru ýmsar leiðir færar en um leið er mikilvægt að skoða hugsanleg áhrif 

samdráttar til lengri tíma litið og sníða niðurskurðaraðgerðir að hverri stofnun 

fyrir sig þar sem ekki er víst að það sama henti öllum. 

                                                      
29

 Osborne og Gaebler 1993:49 
30

 Osborne og Gaebler 1993:138 
31

 Hood 1991:4-5 



  

22 

 

2.1 Samdráttur í opinberum rekstri 

Ýmsir hafa reynt að skilgreina samdrátt eða niðurskurð. Hugtakið downsizing á 

uppruna sinn í amerískum bílaiðnaði á áttunda áratugnum, þegar horfið var frá 

þeirri stefnu að stærra væri alltaf betra og farið að framleiða sparneytnari og minni 

fjölskyldubíla í kjölfar olíukreppunnar 1973.
32

  Bílarnir voru þá skornir niður í 

bókstflegri merkingu.  Síðan var farið að nota hugtakið yfir aðra þætti í rekstri 

stofnana/fyrirtækja og þá helst þegar verið var að segja upp starfsfólki.  

Áframhaldandi þróun leiddi svo af sér núverandi merkingu, sem felur í sér 

fjölbreyttar aðferðir stjórnenda til að draga úr umsvifum skipulagsheilda með það 

að markmiði að bæta frammistöðu, skilvirkni eða samkeppnishæfi.
33

  Þannig má 

segja að undir hugtakið falli allar kostnaðarlækkandi aðgerðir sem draga úr eða 

hafa áhrif á mannauð og/eða fjármagn stofnunar í þeim tilgangi að bæta afkomu, 

auka hagnað eða snúa neikvæðri niðurstöðu í jákvæða.
34

 

Niðurskurður velferðarkerfa eða opinberrar þjónustu er almennt litinn 

hornauga af íbúum hvers samfélags og því erfiður í framkvæmd.
35

 Margir hafa í 

gegnum tíðina ætlað sér að draga úr umfangi velferðarþjónustu en ekki tekist 

ætlunarverkið sem skyldi. Sem dæmi má nefna að í kringum 1980 ætluðu bæði 

Margaret Thatcher og Ronald Reagan að draga saman velferðarkerfið í sínum 

heimalöndum þar sem þau töldu að það væri orðið að uppsprettu félagslegra og 

efnahagslegra vandamála.
36

 

Umræða um samdrátt velferðarkerfisins magnaðist enn frekar á tíunda 

áratug tuttugustu aldar þegar Paul Pierson setti fram kenningu sína um ný 

stjórnmál velferðakerfisins (e. new politics of the welfare state), en þar heldur 

hann því fram að pólitískt landslag hafi breyst og þrautseigju velferðarkerfisins 

megi skýra með tveimur lykilþáttum, stuðningi almennings og áhrifum stofnana.  

Vöxtur kerfisins fram að þessu hefur skapað hagsmunahópa og stofnanir sem láta 
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sitt ekki svo auðveldlega af hendi heldur berjast gegn öllu sem raskað getur 

núverandi stöðu.
37

 

Pierson lítur svo á að tveir meginþátttakendur séu á leiksviðinu þegar 

kemur að tilraunum til niðurskurðar, en þeir eru stjórnmálamenn annars vegar, 

sem ekki vilja aðeins sjá stefnu sína komast í framkvæmd heldur einnig verja 

eigin stöðu, og hins vegar kjósendur sem bregðast harðar við tapi en ávinningi.
38

 

Til að bregðast við þessu þurfa stjórnmálamenn að finna leiðir til 

niðurskurðar án þess að tapa vinsældum.  Það gera þeir helst með því að forðast 

alla möguleika á ásökunum eða að þeir verði gerðir að blóraböggli, en það kallar 

Pierson „the politics of blame avoidance“. Það felur í sér dreifingu/uppskiptingu 

niðurskurðar (e. division), uppbætur ýmis konar (e. compensation) og 

undanbrögð/sjónhverfingar (e. obfuscation).
39

  Síðar hafa aðrir fræðimenn bætt 

við kenninguna og nú er einnig lögð áhersla á mikilvægi þess að koma sök á aðra 

(e. framing) og réttlætingu (e. justification) niðurskurðarins til að niðurskurðar-

hugmyndir nái fram að ganga svo vel sé.
40

 

Fyrirbærið niðurskurður/samdráttur hefur verið töluvert rannsakað síðustu 

ár, frá ýmsum sjónarhornum og um allan heim.
41

 Þörf fyrir niðurskurð er 

mismunandi eftir stöðum og tímabilum en þrátt fyrir að margir vildu gjarnan þenja 

stöðugt út seglin kemur yfirleitt að því að nauðsynlegt reynist að hægja á og/eða 

draga úr umsvifum.  Ýmsar ástæður geta verið fyrir því og eru klassískar ástæður 

þörf fyrir að draga úr kostnaði, tæknibreytingar, viðbrögð við ytri breytingum og 

breytt samkeppnisumhverfi. Niðurskurðurinn getur farið fram með ýmsum hætti, 

svo sem tímabundinni eða varanlegri fækkun starfsfólks, lokun starfsstöðva, 

breytingum í innkaupum eða verklagi eða breyttri stefnu fyrirtækis.
42

   

Þær aðstæður sem helst skapa þörf fyrir niðurskurð í opinberum stofnunum 

á Íslandi um þessar mundir eru fyrst og fremst breytt efnahagsástand sem getur þá 

flokkast sem breyting á ytra umhverfi (gengismál, fjármögnun, efnahagsstefna 

stjórnvalda) og í kjölfarið þörf fyrir að draga úr kostnaði. 

 Mikilvægt er að hafa í huga að allar tilraunir til niðurskurðar eru samsettar 

úr ýmsum þáttum.  Það eitt að lækka húsaleigukostnað kallar á aðra breytingu svo 
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sem flutning, það að skipta um birgja kallar á ný samskipti, uppsagnir starfsfólks 

hafa áhrif á þá sem eftir starfa og þeirra vinnufyrirkomulag svo dæmi séu tekin. 

Niðurskurðaraðgerðir geta dregið úr starfshvatningu, lækkað 

skuldbindingu starfsfólks gagnvart vinnustað, dregið úr starfsánægju, aukið 

fjarvistir, aukið starfsmannaveltu, aukið áhættusækni, dregið úr frumkvæði, haft 

neikvæð áhrif á starfsanda og samskipti á vinnustað auk þess að draga úr trausti til 

stjórnenda.  Einnig benda rannsóknir til þess að sá sem þarf að standa fyrir slíkum 

aðgerðum, ekki síst uppsögnum, verði fyrir neikvæðum áhrifum rétt eins og þeir 

sem sagt er upp og hinir sem eftir eru.
43

 Það er því mikilvægt fyrir stjórnendur að 

skoða hvernig best sé að standa að niðurskurði til að draga úr neikvæðum áhrifum 

eða í það minnsta vera meðvitaðir um hugsanleg vandamál sem fylgt geta í 

kjölfarið.  

 

2.1.1 Aðferðir við niðurskurð 

Kim S. Cameron
44

 gerði umfangsmikla rannsókn á þrjátíu skipulagsheildum fyrir 

nokkrum árum þar sem skoðuð voru einkenni, aðferðir og áhrif niðurskurðar. Í 

kjölfarið setti hann fram lista yfir neikvæð atriði tengd niðurskurði sem og 

aðgerðalista fyrir stjórnendur þar sem sýnd eru þau atriði sem einkenna 

skipulagsheildir sem tókst á skilvirkan hátt að draga saman seglin án þess að valda 

miklum skaða á starfseminni. 

 Á árum áður var oft sagt „því stærra því betra“ en nú er litið svo á að 

smæðin geti verið kostur í sjálfu sér. Jafnframt var talið að fyrirtæki skyldu vera 

formleg og stöðug, óbreytanleg, en nú skulu þau vera sveigjanleg og aðlagast 

breyttum aðstæðum í sífellu ætli þau að lifa af.
45

  Breyttu þjóðfélagi fylgja þannig 

breyttar aðstæður og í dag getur samdráttur bæði verið varnarbarátta, viðbrögð við 

breyttum aðstæðum, sem og markmið út af fyrir sig. 

 Cameron skoðaði áhrif niðurskurðar á fyrirtæki og stofnanir og fann tólf 

neikvæða þætti sem þróast í tengslum við samdráttaraðgerðir, þegar 

stofnun/fyrirtæki missir starfsfólk, tekjur eða markaðshluta.  

Í eftirfarandi töflu má sjá samantekt á þessum þáttum og einkennum þeirra:
46
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Miðstýring Minni valddreifing og ákvarðanatöku 

stýrt af æðstu stjórnendum. 

Skammtímaáherslur Reynt að bregðast við aðsteðjandi vanda  

og engin  langtímastefnumótun. 

Skortur á frumkvæði Menn þora ekki að prófa sig áfram og 

taka áhættu vegna minnkandi umburðar-

lyndis stjórnenda. 

Andstaða við breytingar 

 

Starfsmenn eru á móti breytingum, reyna 

að verja eigin hag og ríkjandi ástand. 

Verri starfsandi 

 

Rifrildi, skapvonska, kvíði og annað slíkt 

íþyngir starfsmönnum. 

Aukin áhrif einstakra hópa 

 

Hópar með ákveðin markmið ná að láta 

vel í sér heyra. Ástandið verður pólitískt. 

Niðurskurður án skipulags Skorið niður hér og þar til að svæfa 

óánægjuraddir án augljósrar forgangs-

röðunar eða skipulags. 

Minna traust 

 

Starfsmenn bera minna traust til 

yfirmanna sem og innbyrðis. 

Aukinn ágreiningur 

 

Barist er innan fyrirtækis um bjargir, svo 

sem fjármagn og tíma. Enginn vill verða 

undir. 

Takmörkun samskipta 

 

Aðeins góðum fréttum er komið alla leið 

til stjórnenda og upplýsingaflæði er 

takmarkað vegna ótta og vantrausts. 

Skortur á samstarfsvilja 

 

Erfitt er að mynda hópa eða fá starfsmenn 

til að vinna saman í hópum yfirleitt, 

vegna aukinnar einstaklingshyggju. 

Skortur á handleiðslu 

 

Leiðtogum er kennt um það sem illa fer 

og forgangsröðun er óljós sem leiðir af 

sér óvissu starfsfólks um eigin hag og 

framtíð stofnunar/fyrirtækis. 
 

 

Tafla 3 – Neikvæðir þættir niðurskurðar 

 

Annar hluti rannsóknar Camerons fólst í að skoða hvernig niðurskurður væri 

framkvæmdur.  Hann greindi þrjá meginstrauma en þeir voru samdráttur 

vinnuafls (e. workforce reduction), endurskipulagning vinnuferla (e. work 

redesign) og kerfisbundinn niðurskurður (e. systematic).  Samdráttur vinnuafls 
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skilar strax árangri við að lækka kostnað en endurhönnun vinnunnar skilar sér 

aðeins hægar og er flóknari í framkvæmd.  Kerfisbundnar samdráttaraðgerðir eru 

lengi að skila sér en hafa minni neikvæð áhrif á starfsfólk og starfsemi.  Flest 

fyrirtækin sem skoðuð voru völdu hraðari aðferðir og vildu ekki draga ferlið á 

langinn en um leið var horft fram hjá langtímastefnumörkun og neikvæð áhrif á 

starfsfólk urðu meiri.
47

 

 Sumar leiðir við niðurskurð eru taldar betri en aðrar og hafa minni 

neikvæð áhrif til lengri tíma litið. Samkvæmt Cameron er best að standa að 

samdrætti með eftirfarandi hætti:
48

  

 

Nálgun skiptir máli 

o Í fyrstu er mikilvægt að nálgast viðfangsefnið sem langtímaskipulagningu 

frekar en einstakar niðurskurðaraðgerðir sem hægt er að ljúka í eitt skipti 

fyrir öll. 

o Einnig skiptir máli að líta á mannauð sem eign frekar en kostnað. 

o Nálgast skal samdrátt sem tækifæri til að gera betur frekar en líta svo á að 

aðeins sé um að ræða viðbrögð við aðsteðjandi vanda. 

 

Undirbúningur er mikilvægur 

o Vera skrefi á undan. Undirbúa sparnaðaraðgerðir áður en þær verða 

bráðnauðsynlegar.  Alltaf gott að hafa áætlun ef eitthvað breytist 

skyndilega, samaber áfall í efnahagsmálum Íslendinga haustið 2008. 

o Skilgreina þarf framtíðarmarkmið stofnunar og hvernig best verði unnið að 

þeim markmiðum. 

 

Þátttaka starfsmanna er mikilvæg 

o Góð leið er að leyfa starfsmönnum að taka þátt í að greina hverju þarf að 

breyta og hvar má skera niður. Innleiða breytingar í samræmi við það 

frekar en þvinga breytingar niður eftir skipuritinu. Oft er mikil fjarlægð frá 

æðsta stjórnanda niður á gólf og ekki víst að hann þekki nægilega til 

vinnulags til að taka skynsamlegar ákvarðanir. Dæmi um slíkt væri ef 

ráðherra færi að skipta sér af daglegum verkum grunnskólakennara innan 

skólastofunnar. 
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o Um leið og starfsmenn eru virkjaðir til þátttöku verður árangurinn að 

sameiginlegri ábyrgð, ekki aðeins á herðum æðstu stjórnenda. 

o Þá er einnig gott að leita út fyrir stofnun/fyrirtæki og leyfa viðskiptavinum 

og/eða skjólstæðingum og birgjum að segja sitt álit. 

 

Góðir leiðtogar draga vagninn 

o Tryggja þarf að þeir sem leiða breytingar séu aðgengilegir, sýnilegir og 

hafi tíð samskipti við þá sem mest verða fyrir barðinu á niðurskurðinum.  

Hér gengur ekki að sitja í fílabeinsturni og reyna að forðast óþægindi sem 

oft fylgja slíkum aðgerðum. 

o Samdráttur á ekki aðeins að vera viðbrögð við vandamáli eða flótti frá 

fortíðinni heldur einnig leið til að ná æskilegum framtíðarmarkmiðum. 

o Mikilvægt er að stjórnendur gangi á undan með góðu fordæmi og séu 

jákvæðir í stað þess að vera neikvæðir og í sífelldri vörn. 

 

Að miðla upplýsingum 

o Tryggja þarf að allir séu ætíð upplýstir um tilgang aðgerðanna, kostnaðinn, 

sparnaðinn, tímarammann og svo framvegis.  Við niðurskurð er ekki rétt 

að halda upplýsingum leyndum heldur skal allt vera uppi á borðum. 

o Því tíðari og meiri sem samskiptin eru því betra.  Þannig má koma í veg 

fyrir sögusagnir og getgátur. 

 

Stuðningur 

o Athygli og stuðningur ætti að skiptast jafnt á milli þeirra sem starfa áfram 

eftir niðurskurð og hinna sem hverfa frá stofnuninni. Æskilegt væri að 

veita þeim sem sagt er upp stuðning umfram það sem felst í 

kjarasamningum, til dæmis með aukagreiðslum, ráðgjöf, endurmenntun og 

slíku sé þess nokkur kostur.   

 

Að draga úr kostnaði 

o Best er að nota blandaðar aðferðir, svo sem að draga úr yfirvinnu, senda 

fólk í launalaust leyfi og/eða draga úr fríðindum.  Ráðast skal á þá þætti 

sem hafa umframgetu í stað þess að skera niður þar sem af engu er að taka. 

o Gott er að greina og kortleggja alla þætti starfseminnar og vera tilbúinn í 

breytingar frekar en viðhalda gömlum vinnuaðferðum eingöngu af vana. 
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Mælingar eru málið 

o Mæla allt sem hægt er.  Hraða, tíma, starfsfólk, ferli.  Meta hæfni, reynslu 

og frammistöðu starfsmanna.  Með góðu mati og mælingum er auðveldara 

að taka upplýstar ákvarðanir sem skila raunverulegum árangri. 

 

Innleiðing breytinga 

o Innleiða skal samtímis fjölbreyttar aðferðir og gæta þess að þær valdi 

ákveðnum hópum (minnihlutahópar, aldur, kyn) ekki meiri skaða en 

öðrum. 

o Skapa þarf rúm fyrir vöxt og þróun starfsmanna á niðurskurðartímum í 

stað þess að einblína á fjárhagslega niðurstöðu. 

o Breyta þarf umbun, þróun, símenntun, samskiptum og öðru slíku svo það 

endurspegli stofnunina eftir breytingar frekar en halda í hefðir sem tilheyra 

fyrri útgáfu stofnunarinnar, ef svo má að orði komast. 

o Loks er best að byrja niðurskurð á smáum einföldum skrefum og halda 

síðan áfram.  Líta þarf á samdráttinn sem ferli frekar en stórt einstakt 

verkefni. 

 

Af þessu má ráða að það er lykilatriði að taka tillit til starfsfólks, sinna 

samskiptum og líta á jákvæða þætti samdráttar ekki síður en neikvæða. Skoða þarf 

langtímamarkmið stofnunar og vinna í samhengi við þau til að skapa betri 

skipulagsheild. 

 

2.1.2 Önnur sjónarhorn 

Hægt er að skoða mögulegar aðferðir við niðurskurð út frá fleiri kenningum. Ein 

þeirra er smáskrefalíkan Charles Lindblom en frá því hann setti fram kenningar 

sínar hafa þær verið á meðal áhrifamestu skýringalíkana þegar kemur að opinberri 

stefnumótun.  Hann leit á stefnur sem afurð málamiðlana milli aðila sem hefðu 

ólík eða illa skilgreinanleg markmið og taldi að stefnumótun fæli fyrst og fremst í 

sér smávægilegar aðlaganir. Um væri að ræða „the science of muddling through“ 

þar sem í stað stórra meginbreytinga væri tekið eitt skref í einu og að allar 

breytingar væru fengnar með málamiðlunum þannig að allir væru sammála um 
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viðkomandi leið. Einnig vildi hann meina að stefnumótun væri aldrei lokið heldur 

væri hún sífellt ferli, gerð aftur og aftur.
49

  

 Samkvæmt kenningu Lindbloms er um að ræða nokkur skref sem 

stjórnandinn eða stefnumótandinn fer í gegnum á leið sinni að niðurstöðu: Í fyrsta 

lagi gefa fyrri ákvarðanir viðkomandi upplýsingar um líklegar afleiðingar svipaðra 

ákvarðana. Í öðru lagi eru stór stökk ekki nauðsynleg þar sem aldrei er búist við 

því að stefnan sé endanleg lausn vandamáls. Í þriðja lagi getur hann mælt árangur 

fyrri ákvarðana um leið og hann heldur áfram á næsta skref og loks má greiða úr 

röngum ákvörðunum nokkuð hratt og örugglega þar sem stuttur tími líður milli 

skrefa.
50

  

Smáskrefakenningin er, samkvæmt höfundi hennar, eins og trjágrein (e. 

branch theory) sem greinist sífellt í nýjar og nýjar greinar sem byggja stöðugt á 

því sem fyrir er. Þessi kenning er því af allt öðrum toga en skynsemiskenningar (e. 

root theory) sem felast frekar í að byrja frá grunni í hvert sinn sem vandmál er 

skoðað.  Fjárhagsáætlanagerð sveitarfélaga er einmitt gott dæmi um 

smáskrefalíkan þar sem yfirleitt er byrjað á því að taka áætlanir frá fyrra ári og 

síðan farið í að bæta við og breyta, í stað þess að fara leið skynsemiskenninga og 

byrja frá grunni á hverju ári.
51

  

 Lykilatriði í kenningum Lindbloms er gagnkvæm aðlögun (e. mutual 

adjustment) þar sem hlutaðeigendur koma sér saman um niðurstöðu sem þeir eru 

sammála um. Í stað þess að reynt sé að breyta gildismati viðkomandi eða einn 

reyni að sannfæra annan um gildi ákvörðunar þá er tekin ákvörðun þar sem allir 

geta fundið eitthvað til að vera sammála um.
52

 Það leiðir af sér hægari breytingar 

og lítil skref.  Kosturinn er þá sá að auðveldara er að sveigja af leið eða snúa til 

baka en gallinn er að smáskrefalíkanið gefur engin góð svör við spurningum um 

hvers vegna eyða eigi peningum á viðkomandi hátt.  Smáskrefalíkanið lítur fyrst 

og fremst á nútíðina en reynir ekki að líta til afleiðinga sem komið gætu fram 

löngu síðar.  Þannig er um skammtímastefnumótun að ræða en ekki tekið tillit til 

hugsanlegra afleiðinga sem ákvarðanir í nútíð gætu haft í framtíðinni. 
 

Önnur kenning sem nýst getur þegar útdeila þarf takmörkuðu fjármagni er 

kenning John W. Kingdons, en þar er reynt að skýra hvers vegna sum vandamál 
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eða málefni virðast eiga auðveldara með að fá úrlausn eða komast á dagskrá á 

meðan önnur velkjast um í kerfinu árum og áratugum saman án þess að fá úrlausn 

við hæfi. Kingdon hefur greint þrjá svokallaða strauma: Vandamálastraum (e. 

problem stream), sem snýr að mismunandi þáttum þeirra upplýsinga sem liggja 

fyrir um vandamálið eða málefni sem kemst að einhverjum ástæðum í umræðuna. 

Stefnustraumur (e. policy stream) vísar til þess sem hægt er að gera vegna 

vandamálsins, það er mögulegar stefnur í stað þeirrar sem ekki gengur upp. 

Stjórnmálastraumurinn (e. political stream) vísar til hins pólitíska umhverfis eða 

almenningsálits. Komist þessir þrír straumar í snertingu hver við annan myndast 

svokallaður stefnugluggi sem gerir það kleift að koma vandamáli eða stefnu á 

dagskrá og nálgast með því einhvers konar lausn.
53

  

Það er hugsanlegt að almenningsbókasöfn, sem almennt eru lítt áberandi í 

þjóðfélagsumræðu, komist á dagskrá með þessum hætti nú þegar verið er að skoða 

þau með tilliti til niðurskurðar og slíkt gæti þá leitt af sér að málefni þeirra yrðu 

skoðuð heildrænt með markvissum hætti. 

Oft virðist sem verið sé að vinna að skammtímalausnum en Lindblom 

bendir einmitt á að hætta sé á árekstrum skammtíma- og langtímastefnu.  Það á 

sérstaklega vel við í efnahagskreppu líkt og nú er á Íslandi, þegar mikil óvissa 

ríkir um framtíðina.  Í slíku ástandi er freistandi fyrir sveitarfélög að skera niður í 

stórum málaflokkum og beita þar einhvers konar sanngirnisreglu, flötum 

niðurskurði, eins og prósentulækkun jafnt á alla málaflokka. Sérstaklega er 

málaflokkum þar sem byggt er að miklu leyti á huglægu mati, svo sem félags- og 

fræðslumálum, hætt við miklum niðurskurði. Þó svo að þjónustan í þessum 

málaflokkum sé meira og minna lögbundin og skilgreind sem grunnþjónusta 

vantar mikið upp á að tilgreint sé hversu mikið magn af þjónustunni ber að veita. 

Niðurskurður í slíkum málaflokkum getur haft alvarlegar langtímaafleiðingar, eins 

og Finnar komust að í finnsku kreppunni um 1990, en í kjölfar þeirrar kreppu 

jókst tíðni geðsjúkdóma verulega með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið.
54
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2.2 Mannauðsstjórnun á samdráttartímum 

Allar breytingar á rekstri eða rekstrarumhverfi fyrirtækja og stofnana krefjast þess 

að skoðuð séu starfsmannamál. Upp koma spurningar á borð við þessar: Hver er 

fjöldi starfsmanna? Hvað þurfum við marga starfsmenn? Erum við að fá það besta 

út úr öllum okkar starfsmönnum? Er hægt að breyta starfsemi án þess að fækka 

stöðugildum eða auka þau? Hvernig er starfsandinn? Vinnustaðamenningin? 

Þegar kreppir að verða þessar spurningar enn mikilvægari en ella. Enginn 

velkist í vafa um að stjórnendum finnst leiðinlegt að þurfa að segja upp fólki og 

þá þarf að huga sérstaklega að líðan þeirra sem eftir sitja. Þegar kemur að 

opinberum stofnunum hér á landi verður málið enn flóknara því uppsagnir geta 

verið flóknar og tímafrekar og hluti af breyttum áherslum í opinberum rekstri snýr 

að því að auka sveigjanleika í starfsmannamálum og færa umgjörð þeirra nær því 

sem gerist á einkamarkaði.  Með því fá atvinnustjórnendur aukið frelsi til 

stjórnunar og vald pólitískt kjörinna fulltrúa, svo sem ráðherra, verður fjarlægara.   

Hlutverk starfsmannastjóra/mannauðsstjóra hefur breyst mikið undanfarna 

áratugi og ekki síður innan hins opinbera í kjölfar þess að skilin milli einkageirans 

og opinbers vinnumarkaðar hafa orðið  óljósari. Hlutverk þeirra hefur færst frá því 

að snúast að mestu um afgreiðslu mála, svo sem launamála, veikinda, orlofs, 

ráðningarsamninga og slíks, í það að skipta sífellt meira máli innan fyrirtækja og 

stofnana. Nú til dags eru starfsmannastjórar oft staðsettir á stefnumótandi stöðum 

innan skipurita. Verkefni þeirra eru betur skilgreind og ábyrgð þeirra dreifist á 

fleiri þætti innan stofnana. Tilgangur mannauðsstjórnunar er margþættur: Að auka 

skilvirkni skipulagsheilda, að stjórna mannauði fyrirtækis/stofnunar, 

þekkingarstjórnun, umbun starfsmanna, að efla innbyrðis tengsl starfsfólks, mæta 

þörfum ólíkra hópa og einstaklinga innan skipulagsheildar og síðast en ekki síst að 

brúa bilið milli kenninga og raunveruleika, því oft vill það verða svo að sett eru 

fram háleit markmið sem aldrei komast til framkvæmda.
55

 

Markviss mannauðsstjórnun er jafnvel enn mikilvægari hjá opinberum 

stofnunum/fyrirtækjum en öðrum vegna starfsöryggis opinberra starfsmanna. Þó 

hafa verið gerðar breytingar á starfsmannastefnu ríkisins með það að markmiði að 

auka sveigjanleika í kerfinu og færa það nær því sem gerist í einkageiranum.  Árið 
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1996 voru sett ný lög
56

 um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna sem fólu í sér 

ýmsar breytingar en sú veigamesta er líklega afnám æviráðningar. 

 Opinberum starfsmönnum er í dag skipt í tvo hópa, embættismenn og aðra 

starfsmenn. Embættismenn eru skipaðir til fimm ára í senn og kjör þeirra eru 

ákveðin af kjaranefnd eða kjaradómi. Almennir starfsmenn eru hins vegar ráðnir 

ótímabundið og kjör þeirra og uppsagnarfrestur ræðst af gildandi 

kjarasamningum.
57

 Þrátt fyrir þessar breytingar er kerfið þó enn þungt í vöfum 

þegar kemur að uppsögnum starfsfólks, ekki síst vegna þess að opinberum 

starfsmönnum er tryggður andmælaréttur í stjórnsýslulögum.
58

 Hjá því má reyndar 

komast ef um hagræðingu í rekstri er að ræða eða ef störf eru lögð niður, en þá ber 

að gæta þess að það getur verið kostnaðarsamt að segja upp fólki sem starfað 

hefur lengi hjá ríkinu og fellur undir sérákvæði til bráðabirgða úr 

starfsmannalögunum en þar segir að þeir sem hófu störf fyrir gildistöku laganna 

árið 1996 eigi sérstakan bótarétt ef starfslok megi rekja til þess að starf sé lagt 

niður.
 59

 

Hjá ríki og sveitarfélögum er starfsfólkið meginuppistaðan í starfseminni 

og því enn meiri ástæða til að leggja áherslu á þennan þátt stjórnunar. Þar eru 

almenningsbókasöfn engin undantekning. Rannsóknir hafa sýnt að tengsl eru á 

milli skilvirkrar mannauðsstjórnunar og afkomu fyrirtækja/stofnana. Fyrirtæki 

sem leggja áherslu á þessi mál eru að jafnaði með hærri veltu, hærri framlegð, 

hærra markaðsvirði og hærri ávöxtun á eigið fé. Áhersla á mannauðsmál virðist 

sömuleiðis hafa áhrif á ánægju og tryggð viðskiptavina, gæði vöru og þjónustu, 

framleiðni og rýrnun.
60

 

Hér á landi hafa nýlega verið gerðar rannsóknir sem tengjast 

mannauðsstjórnun á samdráttartímum. Arney Einarsdóttir
61

 hefur skoðað 

sveigjanleika einkafyrirtækja og opinberra stofnana í kreppu þegar kemur að 

mannauðstengdum sparnaðaraðgerðum.  Helstu niðurstöður voru á þá leið að 

fyrirtæki og stofnanir hérlendis hafi brugðist hratt við þegar harðnaði á dalnum og 

átta mánuðum eftir efnahagshrunið 2008 höfðu flestar skipulagsheildir sem 

rannsóknin tók til beitt einhverskonar mannauðstengdum samdráttaraðgerðum.  
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Þar er þó munur á milli einkageirans og hins opinbera.  Um 18% einkafyrirtækja 

höfðu gripið til hópuppsagna en aðeins 5% opinberra stofnana.  Algengt var að 

frysta ráðningar og beita yfirvinnubanni auk launalækkana starfsfólks.
62

  

Meiri sveigjanleiki virðist vera til staðar hjá einkaaðilum en opinberum. 

Einnig virðast einkafyrirtæki grípa til harðari aðgerða ef svo má að orði komast, á 

meðan hið opinbera fer mýkri leið í þessum málum og dregur frekar úr 

hlunnindum eða býður starfsmönnum að taka launalaus námsleyfi.
63

 Þannig 

virðast opinberir aðilar frekar fylgja kenningum Camerons sem fjallað er um hér 

að framan um hvernig best sé að standa að niðurskurði. Það getur þó vissulega 

verið afleiðing af ósveigjanlegra umhverfi, til dæmis í starfsmannamálum, frekar 

en að um sé að ræða yfirlýsta stefnu. 

Framhald var gert á þessum rannsóknum sem stóð yfir í 9-20 mánuði frá 

hruni og var gagna aflað frá yfir 70 skipulagsheildum. Niðurstöður benda áfram til 

sveigjanleika og skjótra viðbragða þó opinberar stofnanir séu ívið seinni í 

viðbrögðum sínum en einkafyrirtæki.
64

  

Litið var á þrjá mismunandi flokka samdráttaraðgerða, en þeir eru:
65

 

 
 

 

Mjúkar Hófsamar Harðar 

Frysting í ráðningum 

Tilfærslur innanhúss 

Snemmbær eftirlaun 

Launalaus námsleyfi 

Launalaus frí 

Launalækkun stjórnenda 

Skammtímasamningar 

ekki endurnýjaðir 

Minnkað starfshlutfall 

Starfsdeiling 

Dregið úr hlunnindum 

Yfirvinnubann 

Einstaklingsbundnar 

uppsagnir (1-4%) 

Hópuppsagnir (≥ 10%) 

Markvissar uppsagnir (≥ 5 %) 

Launalækkanir 

 

 

 

Tafla 4 – Samdráttaraðgerðir 

 

Almennt voru bæði stofnanir og einkafyrirtæki líklegri til að beita mildum eða 

hófsömum aðgerðum á fyrstu mánuðunum eftir hrun. Opinberar stofnanir voru 

hins vegar mun ólíklegri til að beita hörðum aðgerðum. Á síðara tímabilinu er hins 
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vegar ekki marktækur munur á beitingu harðra aðgerða hjá stofnunum annars 

vegar og einkafyrirtækjum hins vegar.
66

 

Hvort sem gripið er til mildra eða harðra aðgerða er mikilvægt að huga að 

líðan og heilsu starfsfólks á samdráttartímum. Niðurskurður og 

skipulagsbreytingar hafa ekki aðeins áhrif á þá sem missa spón úr aski sínum 

heldur einnig þá sem halda starfi sínu á tímum uppsagna. Þau áhrif lýsa sér helst í 

aukinni streitu, vanlíðan, óöryggi, minni samkennd, minnkandi trausti og verri 

starfsanda.  Samskipti dragast saman og fólk leggur sig síður fram sem getur leitt 

til minnkandi afkasta.
67

  Hér má sjá samhljóm við hina tólf neikvæðu þætti sem 

tengjast niðurskurði samkvæmt Cameron.
68

 Íslensk rannsókn sem gerð var á 

meðal starfsmanna 20 sveitarfélaga víðs vegar um landið leiddi í ljós að líkamleg 

heilsa flestra starfsmanna var svipuð og fyrir efnahagshrun en þó töldu um 13% 

hana hafa versnað. Konur voru marktækt fleiri í þeim hópi. 22,4% svarenda töldu 

andlega heilsu sína hafa versnað frá því haustið 2008.
69

  Er þetta í samræmi við 

það sem fram hefur komið, að taka verður tillit til starfsmanna á samdráttartímum 

og huga að heildarumgjörð vinnunnar, setja ný markmið og gera fólki kleift að 

aðlagast breyttum aðstæðum. 
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3  Íslenskar aðstæður 

Hér verður fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar með skoðun íslenskra aðstæðna; 

litið er á hagræðingaraðgerðir íslenskra sveitarfélaga, hugmyndir um kynjaða 

hagstjórn og farið yfir stöðu og eðli íslenskra almenningsbókasafna. 

 

3.1 Hagræðingaraðgerðir íslenskra sveitarfélaga 

Haustið 2011 gaf Samband íslenskra sveitarfélaga út bækling um 

hagræðingaraðgerðir þar sem litið er á þær ákvarðanir sem stjórnendur 

sveitarfélaga þurfa að taka í dag og á næstu árum til að sinna lögbundnum 

verkefnum og stuðla að uppbyggingu.   

Ljóst er að starfsemi sveitarfélaga eru settar þröngar skorður vegna 

efnahagslegra erfiðleika.  Afborganir lána hafa þyngst vegna verðbólgu og 

gengisþróunar, víða er fjármagns- og vaxtakostnaður mikill og ljóst að enginn 

afgangur er af tekjum sveitarfélaga.
70

 Til að ná jafnvægi þarf að líta á 

heildarmyndina og átta sig á að lán þarf að borga til baka og að ekki er æskilegt að 

ganga um of á eignir.  Hver sveitarstjórn hefur val um tvenns konar vinnubrögð; 

að vera framsækin og skipuleggja eigin fjárhagslegu framtíð með markvissum 

vinnubrögðum og skýrum fjárhagslegum markmiðum, eða aðhafast lítið, bíða og 

sjá, í þeirri von að hlutirnir lagist af sjálfu sér með tímanum.
71

  Ætli sveitarstjórnir 

sér að velja fyrri kostinn er mælt með eftirfarandi aðferðum:
72

 
 

o Setja skal fram skýr markmið fyrir það svigrúm sem ætlunin er að mynda. 

o Fara skal ítarlega í gegnum fyrirliggjandi þriggja ára áætlun og gildandi 

fjárhagsáætlun. 

o Ákvarða þarf vinnutilhögun við gerð fjárhagsáætlunar með skýrum hætti. 
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o Sífellt skal fylgjast með þróun útgjalda svo hægt sé að  grípa strax til 

aðgerða ef þörf krefur. 

o Til að skapa svigrúm til aðgerða þarf að hagræða og spara hvar sem 

mögulegt er. 

o Setja skal fram fastmótaða hagræðingarkröfu. 

o Setja skal langtímamarkmið og horfa á aðferðir til lengri tíma. 
 

Einnig er mikilvægt að móta skýrar og einfaldar stjórnunarreglur, vinna 

fjárhagsáætlun og eftirfylgni hennar út frá raunsæjum forsendum og setja fram 

pólitíska stefnu fyrir breytingar og þróun á starfsemi sveitarfélagsins, ásamt því að 

skilgreina ábyrgð hvers og eins á skýran, auðskiljanlegan hátt. 

Sveitarstjórnarmenn þurfa að ganga á undan með góðu fordæmi og forðast að gefa 

til kynna að góðir starfshættir og markviss stjórnun séu bara orð á blaði. Slíkt 

getur haft skaðleg áhrif á alla stjórnhætti innan sveitarfélagsins.
73

 

Mikilvægt er að fylgjast vel með strax frá upphafi hvers árs svo unnt sé að 

grípa strax til aðgerða ef gap myndast á milli áætlana og raunverulegs 

rekstrarkostnaðar.  Líta skal á umræðu um bætta nýtingu fjármuna og hagræðingu 

sem hluta reglulegs endurmats.  Þá er unnið eftir skipulagðri hagræðingarstefnu í 

stað þess að reyna að framfylgja óljósum og ómarkvissum hagræðingarkröfum hér 

og þar í starfsemi sveitarfélagsins.  Slík stefna gæti falið í sér eftirfarandi atriði:
74

 
 

o Greina skal einstaka liði fjárhagsáætlunar og meta núverandi vinnubrögð 

við áætlanagerð. Meta skal kostnaðarþróun einstakra rekstrarþátta 

reglulega til að fylgjast með hvort kostnaður er í samræmi við 

fjárhagsáætlun. 

o Greina skal vinnubrögð og vinnutilhögun. Oft má losa um fjármuni með 

breyttu fyrirkomulagi og þannig nýta fé til annarra verkefna. Í kjölfar 

greiningar má nýta fjármagn betur og skapa meiri verðmæti í  formi starfa 

og/eða þjónustu. 

o Greina skal skipulag sveitarfélagsins og viðhafa símat til að tryggja að 

skipulag og vinnutilhögun falli sem best að þeim verkefnum sem þarf að 

leysa hverju sinni.  Um leið skal vera vakandi fyrir tækninýjungum og 

leita leiða til að leysa fyrirliggjandi verkefni með skilvirkari hætti en áður. 
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o Hafa skal í huga að stundum geta einkaaðilar leyst verkefni á hagkvæmari 

hátt en sveitarfélagið og því skal nýta útboð, útvistun verkefna og 

möguleika markaðarins þar sem mögulegt er og skynsamlegt þykir. 
 

Loks má nefna að það er lykilatriði við hagræðingu innan sveitarfélaga að virkja 

starfsfólk til þátttöku og láta það finna til ábyrgðar og hlutdeildar í árangrinum. Þá 

er talið hafa góð áhrif að leyfa stofnunum að njóta fjárhagslegs ábata ef hægt er, 

þannig að þær deildir eða stofnanir sem ná miklum árangri í hagræðingu fái að 

halda hluta ávinningsins.
75

 Eru þessar leiðbeiningar í góðu samræmi við 

hugmyndir Camerons,
76

  til dæmis varðandi þátttöku starfsmanna, mælingar og 

mat á vinnuferlum og þá nálgun að líta beri á hagræðingu sem langtímaáætlun. 

 

3.2 Kynjuð hagstjórn 

Það er ljóst að kreppur hafa mismunandi áhrif á stöðu kynja á vinnumarkaði. 

Yfirleitt eykst atvinnuleysi karla meira en kvenna í upphafi kreppu, ekki síst 

vegna þess að karlar eru líklegri til að starfa í greinum sem eru viðkvæmar fyrir 

sveiflum í efnahagsumhverfi, svo sem byggingariðnaði.
77

 Þegar líður á koma 

næstu áhrif kreppunnar í ljós þegar draga þarf úr útgjöldum hins opinbera. Hér á 

landi, líkt og víðast erlendis, er meirihluti opinberra starfsmanna konur og því 

hætt við auknu atvinnuleysi kvenna á næstu árum.
78

 

Þar sem starfsmenn bókasafna eru að meirihluta konur er áhugavert að 

skoða kenningar um kynjaða hagstjórn og samþættingu kynja- og 

jafnréttissjónarmiða í samhengi við niðurskurð og útdeilingu fjármagns. Þegar 

opinberar stofnanir þurfa að skera niður í starfsemi sinni er mikilvægt að gæta 

jafnræðis í alla staði og fara eftir gildandi lögum og reglum. Undanfarin ár hefur 

mikið verið talað um mikilvægi þess að ekki halli á annað kynið við ráðstöfun 

almannafjár og hefur hugtakið kynjuð fjárlagagerð orðið til. Með kynjaðri 

fjárlagagerð er samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða beitt í öllu 

fjárlagaferlinu og tekjur og útgjöld endurskipulögð í þeim tilgangi að stuðla að 
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jafnrétti kynjanna.
79

  Slík samþætting er ekki síður mikilvæg þegar kemur að 

fjárhagsáætlanagerð sveitarfélaga og útdeilingu fjár til málaflokka eða einstakra 

stofnana. 

  Kynjuð fjárlagagerð er leið til að tengja jafnréttisstefnu við þjóðhagsstefnu 

og byggir á þeirri forsendu að fjárlög séu ekki kynhlutlaus. Ekki er hér átt við 

sérstök fjárlög fyrir konur heldur hefst kynjuð fjárlagagerð á greiningu á áhrifum 

fjárlaganna á konur og karla og þróast yfir í það að fella kynjasjónarmið inn í 

undirbúning fjárlaganna. Segja má að slík fjárlagagerð sé aðferð til að hraða 

samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða og stuðli að því að kynjamiðaðri 

aðferð sé beitt við alla þætti fjárlagagerðar svo eitthvað sé nefnt.  Þessi aðferð 

gerir markmiðssetningu hnitmiðaðri og ýtir þar með undir skilvirkari nýtingu á 

almannafé auk þess að krefjast þátttöku fleiri hagsmunaaðila og eykur þannig 

lýðræðisleg áhrif.
80

  

Í kynjaðri fjárlagagerð felst þannig mat á áhrifum fjárlaga á kynin með það 

að markmiði að endurskipuleggja bæði tekju- og gjaldahlið fjárlaga á grundvelli 

jafnréttissjónarmiða. Byggt er á þeirri forsendu að ákvarðanir varðandi opinber 

fjármál séu ekki kynhlutlausar og því þarf að fara fram greining á því hvaða áhrif 

einstakir tekju- og útgjaldaliðir hafa á bæði kyn. Lykilatriði í kynjaðri fjárlagagerð 

er að slíkt verður ekki unnið af útvöldum hópi sérfræðinga heldur þarf hún að 

fléttast inn í vinnu allra þeirra sem koma að útfærslu og innleiðingu opinberrar 

stefnu og skipuleggja þannig meðferð almannafjár.  Það eru þá bæði 

embættismenn, kjörnir fulltrúar og opinberir starfsmenn sem koma að 

fjárhagsáætlunum og fjárlagagerð. 

  Undanfarinn aldarfjórðung hefur alþjóðasamfélagið verið meðvitað um að 

kynjajafnrétti er mikilvægt fyrir hagvöxt og samfélagsþróun og nú er svo komið 

að fjölmörg ríki hafa tekið upp kynjaða fjárlagagerð.
81

  Ísland er nýkomið í hóp 

þeirra ríkja en í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingar og 

Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs segir að kynjuð hagstjórn verði höfð að 

leiðarljósi við fjárlagagerð og efnahagsstjórn.
82

 Einnig hefur verið rætt um 

kynjaða hagstjórn á vettvangi sveitarfélaga og hefur Samband íslenskra 

sveitarfélaga unnið að innleiðingu evrópusáttmála um jafna stöðu kvenna og karla 
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í sveitarfélögum, en fimmti liður (af átta) í þeim sáttmála snýr að samþættingu og 

fjárhagsáætlanagerð.
83

 Þá hefur Reykjavíkurborg einnig skoðað þessi mál og þar 

var unnið sérstakt verkefni um kynjaða fjárhagsáætlunargerð hjá borginni í 

samstarfi við Nýsköpunarsjóð námsmanna.
84

   

Aðrir vilja ganga enn lengra og samþætta kynja- og jafnréttisstarf í allri 

sinni starfsemi. Kynjasamþætting felur þá í sér að ákveðinni aðferðafræði sé beitt 

við alla ákvarðanatöku og stefnumótun, hvort sem um er að ræða stjórnvöld eða 

atvinnulíf, spurt sé ákveðinna spurninga og notaðar ýmsar aðferðir sem þróaðar 

hafa verið sérstaklega fyrir kynjasamþættingu.
85

 

 Í raun má halda því fram að kynjuð hagstjórn sé að hluta til bundin í lög, 

en í jafnréttislögum segir í 17. grein: 

 

 „Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð 

sem gerð er á vegum ráðuneyta og opinberra stofnana er starfa á 

málefnasviði þeirra. Hið sama gildir um alla ákvörðunartöku innan 

ráðuneyta og stofnana eftir því sem við getur átt.“
86

  

 

Hér hljóta fjárhagsáætlanir og þar með ákvarðanir um niðurskurð hjá opinberum 

stofnunum að falla undir alla stefnumótun á vegum opinberra stofnana. Þannig er 

verið að leggja öllum opinberum aðilum, hvort sem um er að ræða ríki eða 

sveitarfélög, þá skyldu á hendur að samþætta kynja- og jafnréttissjónarmið við 

bæði fjárlaga- og fjárhagsáætlanagerð.   

 

3.3 Almenningsbókasöfn á Íslandi 

Bækur hafa verið samofnar menningu Íslendinga frá upphafi og hefur mikið verið 

rætt og ritað um þær, en mun minna um þær stofnanir sem varðveita 

bókmenninguna og miðla henni áfram. Þær stofnanir sem þar skipa stærstan sess 

eru auðvitað bókasöfn af ýmsum toga, sem flest eru rekin fyrir almannafé, ýmist á 

vegum ríkisins, svo sem háskólabókasöfn, eða sveitarfélaganna, líkt og 

almenningsbókasöfn. 
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 Á Íslandi eru í dag 75 sveitarfélög.
87

  Sveitarfélögin hafa verið 

grundvallareining í stjórnskipan landsins nánast frá upphafi en elstu rituðu 

heimildir um sveitarfélögin (sem þá hétu löghreppar) finnast í Grágás, lögbók 

Íslendinga frá 12. öld.
88

 Hlutverk þeirra er samkvæmt lögum að annast þau 

verkefni sem þeim eru falin í lögum og gefur ráðuneyti árlega út leiðbeinandi 

yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga. Þá skulu sveitarfélög vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum íbúanna eftir því sem fært þykir á hverjum tíma 

og geta tekið að sér hvaða verkefni sem er sem varða íbúa þeirra, önnur en þau 

verkefni sem öðrum eru falin til úrlausnar með lögum.
89

 

Á landinu eru rekin 77
90

 almenningsbókasöfn af ýmsum stærðum sem öll eiga 

það sameiginlegt að vera upplýsinga- og menningarstofnanir og samkvæmt 

gildandi lögum er hlutverk þeirra að veita greiðan aðgang að fjölbreyttum 

bókakosti og öðrum miðlunargögnum, þar á meðal tölvubúnaði og upplýsingum á 

tölvutæku formi. Bókasöfn skulu jafnframt efla frjálsan og óheftan aðgang 

almennings að upplýsingum og þekkingarmiðlum og kappkosta að vera 

menningarstarfi og atvinnulífi til styrktar. Auk þess skulu þau hafa tiltækar 

upplýsingar fyrir almenning um opinberar stofnanir og þjónustu og ekki má 

gleyma því meginmarkmiði þeirra að efla íslenska tungu, stuðla að símenntun og 

örva lestraráhuga.
91

  

 Af þessu má ráða að bókasöfn séu mikilvægar stofnanir sem gegna stóru 

hlutverki í nútímasamfélagi. Til að tryggja að öllum íbúum landsins standi þessi 

nauðsynlega þjónusta til boða er með lögum lögð sú skylda á hendur sveitarfélaga 

að standa fyrir bókasafnsþjónustu, en í 1.gr., 2.mgr. laga um almenningsbókasöfn 

nr. 36/1997 segir: 

 „Allir landsmenn skulu eiga kost á að njóta þjónustu 

almenningsbókasafna. Er öllum sveitarfélögum skylt að standa að slíkri 

þjónustu í samræmi við þessi lög.“
92

 

 

Þjónusta bókasafna þykir nauðsynleg í dag ekki síður en á árum áður þegar 

lestrarfélög voru starfandi í flestum sveitum.  Skilin á milli lestrarfélaga og 
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bókasafna eru ekki alltaf augljós við fyrstu sýn en munurinn liggur fyrst og fremst 

í rekstarforminu.  Lestrarfélögin voru í upphafi frjáls félagasamtök þar sem 

samskot félagsmanna stóðu undir bókakaupum.  Stjórnvöld sáu hinsvegar að slík 

félög gátu haft mikla þýðingu og því varð algengt að þau fengu styrki frá ríki 

og/eða sveitarfélögum til að stuðla að fræðslu almennings.  Það var svo árið 1955 

sem fyrst voru sett lög um almenningsbókasöfn þar sem hið opinbera tók yfir 

rekstur þeirra að öllu leyti.
93

 

Í dag eru bókasöfn lifandi upplýsingastofnanir og hlutverk þeirra hefur um 

margt breyst en mikilvægi þeirra er að mestu enn óumdeilt.  Þau eiga það reyndar 

sameiginlegt með skólum og öðrum mennta- og menningarstofnunum að þykja 

sérlega mikilvæg á tyllidögum en gleymast nokkuð þess á milli.  Reyndar eru þau 

svo ósýnileg að í upptalningu á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga á verkefnum 

sveitarfélaganna er ekki minnst á almenningsbókasöfn þrátt fyrir að um sé að ræða 

lögbundna þjónustu.
94

 Engu að síður áttu bókasöfn að gegna lykilhlutverki í 

upplýsingasamfélagi framtíðarinnar í bæklingi sem Menntamálaráðuneytið gaf út 

fyrir nokkrum árum; bókasöfn áttu að verða miðstöðvar upplýsingasamfélagsins, 

alhliða upplýsingamiðstöðvar þar sem almenningur fengi aðgang að upplýsingum 

og upplýsingatækni, og þannig yrði jöfnuð aðstaða fólks til aðgangs að 

afþreyingu, upplýsingum og þekkingu.
95

 

Að undanförnu hafa almenningsbókasöfn færst til þess að miðla þekkingu 

með nýrri tækni frekar en vera aðeins varðveislustaður áþreifanlegra gagna.  

Hérlendis hafa verið stigin stór skref til að gera sem mest magn upplýsinga 

aðgengilegt fyrir almenning. Í nóvember 2001 var stofnað hlutafélag um rekstur 

sameiginlegs kerfis fyrir íslensk bókasöfn. Stofnfélagar voru íslenska ríkið og 26 

sveitarfélög. Félagið hlaut nafnið Landskerfi bókasafna en hlutverk þess var að 

innleiða miðlægt bókasafnskerfi fyrir öll bókasöfn landsins, vera tengiliður milli 

íslenskra bókasafna og framleiðanda bókasafnskerfisins og veita starfsfólki safna 

leiðsögn um notkun kerfisins.
96

 Þá er landsaðgangur að gagnasöfnum og 

rafrænum tímaritum, hvar.is, rekinn af Landsbókasafni Íslands – 

Háskólabókasafni
97

 og þann 11. 11. 2011 var formlega opnaður nýr vefur, leitir.is, 
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á vegum Landskerfis bókasafna þar sem notendum býðst aðgengi á einum stað að 

fjölbreyttum safnkosti bókasafna á Íslandi og efni valinna sérsafna, ýmis konar 

rafrænu efni, texta og myndefni.
98

  

Af þessu má ráða að margt er til fyrirmyndar þegar litið er til íslenskra 

almenningsbókasafna.  Óvíst er þó um framhald svo metnaðarfullrar starfsemi ef 

ekki er tryggt nægilegt rekstarfé, en bókasöfn hafa auðvitað ekki verið undanskilin 

í þeim samdrætti/niðurskurði sem farið hefur verið í í rekstri opinberra stofnana 

hérlendis í kjölfar efnahagshrunsins 2008. 

 

3.4 Samantekt  

Hér  að framan hefur verið litið á niðurskurð og samdráttaraðgerðir út frá ýmsum 

sjónarhornum auk þess að fjalla um almenningsbókasöfn á Íslandi.  Ljóst er að 

margt þarf að hafa í huga við hagræðingar- og/eða samdráttaraðgerðir og 

mikilvægt að hugsa ekki aðeins um daginn í dag heldur líta fram á veginn. 

Athafnir dagsins í dag hafa áhrif á morgundaginn og betra er að stýra skipinu 

sjálfur eftir fremsta megni en láta sig reka í straumnum. Það er líklegra til 

árangurs að huga að langtímastefnumótun og ganga skipulega til verka. 

 Til að skoða hvort eða hvernig samdráttaraðgerðum eða niðurskurði hefur 

verið beitt á íslenskum almenningsbókasöfnum frá haustmánuðum 2008 verður 

leitað svara við nokkrum spurningum sem ætlað er að varpa ljósi á 

meginrannsóknarspurningu þessarar rannsóknar en hún er: „Hver eru áhrif 

niðurskurðar á starfsemi og þjónustu almenningsbókasafna á Íslandi?“ 

Leitað verður svara við því hve mikið og með hvaða hætti fjárveitingar til 

almenningsbókasafna hafa verið skornar niður í kjölfar efnahagshrunsins, hver 

áhrif niðurskurðar eru á starfsemi og þjónustu safnanna, hver áhrif niðurskurðar 

eru á starfsfólk bókasafna, hvernig staðið er að ákvörðunum um niðurskurð og 

síðast en ekki síst hvaða nálgun einkennir niðurskurðinn, er um flatan niðurskurð 

að ræða eða forgangsröðun? 

Efnisorð rannsóknarinnar eru þannig helst hagræðing, niðurskurður, 

samdráttur, samdráttaraðgerðir, opinber stjórnsýsla og almenningsbókasöfn. 
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4 Niðurskurður á almenningsbókasöfnum 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurskurði á íslenskum almenningsbókasöfnum 

í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008, eins og hann birtist í gögnum sem aflað 

var frá forstöðumönnum 20 almenningsbókasafna. Í síðari hluta kaflans er fjallað 

um áhrif þess niðurskurðar á bókasöfnin út frá viðtölum við fjóra forstöðumenn. 

 

4.1 Umfang niðurskurðar 

Hér eru skýrðar niðurstöður gagnaöflunar frá tuttugu íslenskum 

almenningsbókasöfnum víðs vegar um landið, ásamt upplýsingum frá Landskerfi 

bókasafna, en þar er að finna upplýsingar sem greina má eftir tímabilum, um 

útlán, lánþegafjölda, safngögn, tegundir gagna og fleira.
99

  

Upplýsingarnar eru greindar til að sjá hvort og hvernig niðurskurður hefur 

átt sér stað.  Safnað var upplýsingum um heildarkostnað við rekstur bókasafnanna, 

fjárveitingar til kaupa á safnefni, tölum um starfsmannahald og tölum um útlán og 

opnunartíma.
100

 

 Tímabilið sem skoðað var nær yfir fimm ár, 2007 til 2011. Er það til að 

sýna þróun frá því fyrir efnahagshrunið sem átti sér stað hér á landi haustið 2008.  

Þau 20 söfn sem tóku þátt eru yfir fjórðungur allra skráðra 

almenningsbókasafna á landinu en þau eru alls 77 talsins.
101

  Því ættu þessar 

niðurstöður að gefa nokkuð góða mynd af stöðu almenningsbókasafna.   

Til að skoða tölur bókasafnanna í samhengi við verðlagsþróun undanfarinna 

ára er stuðst við vísitölu neysluverðs
102

 og til einföldunar er stuðst við vísitölu 

eins og hún var í janúar ár hvert. 
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4.1.1  Heildarkostnaður 

Þegar litið er á heildarkostnað við rekstur almenningsbókasafna á Íslandi á 

tímabilinu 2007 til 2011, út frá gögnum þátttökusafnanna 20, má sjá að í krónum 

talið hefur rekstrarkostnaður aukist lítillega.  Þannig var meðalkostnaður við 

rekstur safnanna 63.901.951 kr. árið 2007 en 70.145.082 kr. samkvæmt 

fjárhagsáætlunum ársins 2011.  Fljótt á litið mætti því segja sem svo að ekki sé 

um niðurskurð að ræða. Sé hins vegar litið á verðlagsþróun á sama tímabili er ljóst 

að mikill samdráttur hefur átt sér stað.  Hefði sú upphæð sem söfnin höfðu úr að 

spila árið 2007 fylgt vísitölu neysluverðs hefðu söfnin í raun átt að hafa rúmar 83 

milljónir að meðaltali árið 2011. Þarna munar tæpum 16 %. 

Þróun heildarkostnaðar við rekstur almenningsbókasafna í samhengi við 

verðlagsþróun á tímabilinu sést á meðfylgjandi mynd, þar sem meðal-

heildarkostnaður allra þátttökusafnanna er umreiknaður á verðlag ársins 2007.  Sé 

litið á fjárveitingar 2011 á verðlagi ársins 2007 sést að heildarkostnaður við 

rekstur safnanna hefur að meðaltali dregist saman um rúm 19%. 

 

 

 

Mynd 2 – Heildarkostnaður við rekstur bókasafna 

 

Sé litið á einstök söfn er mikill breytileiki hvað varðar þróun heildarkostnaðar sem 

og sjálfar upphæðirnar sem um ræðir þar sem söfnin eru misstór.  Þannig er 

heildarkostnaður minnsta safnsins aðeins í kringum  fimm milljónir króna á 

ársgrundvelli á meðan heildarkostnaður stærstu safna hleypur á hundruðum 

milljóna. 
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Þróun heildarkostnaðar á tímabilinu 2007 til 2011 á einstökum söfnum er 

allt frá því að lækka verulega að krónutölu í það að hækka um tugi prósenta.  Sé 

litið á verðlagsþróun má sjá að heildarkostnaður hefur í raun aukist hjá 6 söfnum 

af 20 eða 30% safna, en dregist saman hjá 14 söfnum, 70%.  Mest er aukningin 

146% sé aðeins litið á krónutölu (80,85%  sé tekið tillit til verðlagsbreytinga) en 

mestur samdráttur er um 18% í krónum talið sem jafngildir um 40% samdrætti að 

teknu tilliti til almennrar verðlagsþróunar. Hjá 5 söfnum er niðurskurður yfir 20% 

ef litið er til þess hvaða fjárhæð söfnin hefðu átt að hafa árið 2011 hefði upphæð 

ársins 2007 fylgt verðlagsþróun. 

Söfnin sex þar sem um raunverulega aukningu er að ræða gáfu flest 

skýringar á því í athugasemdadálki gagnaöflunartöflu,
103

 þar sem lýst var 

umfangsmiklum breytngum á húsnæði eða starfsemi sem skýrðu aukninguna.  

Skoðun heildarkostnaðar við rekstur safnanna gefur takmarkaðar 

upplýsingar um raunverulegan samdrátt í starfseminni. Þrátt fyrir að reynt sé að 

skoða kostnaðarþróun í samhengi við verðlagsþróun verður að hafa í huga að 

mismunandi kostnaðarliðir sveiflast með ólíkum hætti.  Hjá sumum söfnum vegur 

húsnæðiskostnaður þyngst, annars staðar hefur launaþróun hlutfallslega mest 

áhrif. Vísitala neysluverðs mælir almennar verðlagsbreytingar en aðrar vísitölur, 

svo sem lánskjaravísitala, byggingarvísitala og launavísitala mæla aðrar stærðir. 

Því er rétt að skoða einstaka útgjaldaliði safnanna, svo sem starfsmannahald og 

fjármagn til kaupa á safnkosti. 

 

4.1.2 Safnkostur 

Hvert bókasafn hefur til umráða ákveðið fjármagn til kaupa á safnefni en til þess 

teljast bækur, tímarit, mynddiskar og annað það efni sem söfnin safna, varðveita 

og miðla, hvort heldur sem miðlunin felst í útlánum eða með því að gera efni 

aðgengilegt með öðrum hætti fyrir notendur safnsins.   

Þegar litið er á það fé sem söfnin hafa úr að spila í þessu skyni kemur mikill 

samdráttur í ljós.  Á árinu 2007 höfðu söfnin sem hér er um rætt að meðaltali 

6.431.048 kr. til safnefniskaupa en árið 2011 var samsvarandi liður aðeins 

5.793.258 kr.  Þarna er um að ræða lækkun um tæp 10%  í krónum talið. 
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Enn og aftur er ekki nóg að líta á krónutölur eingöngu.  Á umræddu tímabili 

hækkaði verðlag mjög í landinu og er verð á safnefni bókasafna þar engin 

undantekning.  Hefði fjármagn til kaupa á safnefni fylgt verðlagsþróun frá árinu 

2007  hefðu söfnin að meðaltali haft 8.276.564 kr. til ráðstöfunar árið 2011 eða 

um 30% hærri upphæð en þau höfðu í raun og veru. Þarna er augljóslega 

verulegur samdráttur og ljóst að hvert safn getur keypt mun minna af safnefni í 

dag en fyrir efnahagshrunið 2008.  Hjá níu söfnum mælist meira en 30% 

samdráttur, miðað við þá upphæð sem söfnin hefðu haft ef upphæð ársins 2007 

hefði fylgt verðlagsþróun. 

Hér má sjá þróun fjárveitinga til kaupa á safnefni, annars vegar á verðlagi 

ársins 2007 og hins vegar á breytilegu verðlagi. Sé litið á þá upphæð sem söfnin 

höfðu að meðaltali til ráðstöfunar til safnefniskaupa árið 2011 á verðlagi ársins 

2007 sést að um tæplega 34% samdrátt er að ræða. 

 

 

 

Mynd 3 – Meðalfjárveiting til safnefniskaupa 

 

Sé litið á hvert og eitt safn kemur í ljós að ekki eitt einasta af þátttökusöfnunum 

20 hafði rýmri fjárráð til safnefniskaupa árið 2011 en árið 2007.  Víða höfðu 

krónutölur að vísu hækkað smávegis, mest um rúm 13%, en algengara var að 

upphæðin hefði staðið í stað eða lækkað.  Mestur niðurskurður á þessum lið 

nemur 59,7% sé aðeins litið á krónutölu en yfir 70% sé tekið tillit til almennrar 

verðlagsþróunar.  Á því safni sem orðið hefur minnst vart við samdrátt á þessum 

lið hækkaði fjármagn til safnefniskaupa um 13,6 % en það slagar ekki langt uppí 
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verðlagsbreytingar, til þess hefði sama upphæð þurft að vera 11,77% hærri, svo 

þarna er um að ræða samdrátt þó hann sé mörgum dulinn við fyrstu sýn. 

Þrátt fyrir þetta hefur safnkostur auðvitað haldið áfram að vaxa.  Árið 2007 

áttu þau þátttökusöfn sem eru aðilar að Landskerfi bókasafna að meðaltali 54.003 

eintök og nýskráðir titlar það ár voru að meðaltali 4.701. Árið 2010 (tölur fyrir 

2011 liggja ekki fyrir) áttu söfnin að meðaltali 61.769 eintök en nýskráðir titlar 

voru aðeins 2.833 að meðaltali það ár, sem er þá önnur birtingarmynd samdráttar.  

Hér þarf að hafa í huga að viðbót við skráðan safnkost getur falist í tölvuskráningu 

á eldra efni og endurspeglar því ekki endilega raunverulega aukningu. 

 

4.1.3 Starfsmannahald 

Tölur um starfsmannahald þátttökusafnanna sýna samdrátt.  Hér þarf engar 

reiknikúnstir með vísitölur. Árið 2007 voru 167,23 stöðugildi á söfnunum 20, eða 

að meðaltali 8,36 stöðugildi á hverju safni.  Árið 2011 hafði stöðugildum fækkað 

um 8,35% og voru þá 7,66 að meðaltali á hverju safni.  Breytingin er mismikil 

milli safna og á nokkrum söfnum hefur stöðugildum fjölgað eftir efnahagshrunið.  

Þau eru 6 talsins (30%), engin breyting varð á 7 söfnum á tímabilinu (35%) en 

stöðugildum var fækkað á 7 söfnum (35%). 

Þar sem söfnin eru misstór hafa breytingar á fjölda stöðugilda mismikil 

áhrif. Það safn sem hefur fæst stöðugildi hafði aðeins 0,6 stöðugildi árið 2007 en 

0,85 árið 2011. Þarna er aukningin 0,2 stöðugildi (41,67%).  Lítil breyting vegur 

þungt í prósentum.  Það sama er uppi á teningnum hjá því safni þar sem aukningin 

var hlutfallslega mest, en þar var stöðugildum fjölgað úr 0,95 í 1,5 eða um nærri 

58%.  Hvergi annars staðar var um að ræða aukningu um meira en hálft 

stöðugildi. 

Á þeim söfnum þar sem samdráttur varð á stöðugildum á annað borð var 

breytingin mun meiri. Mest var fækkað um rúmlega fimm heilar stöður á einu 

safni, eða úr 13,8 í 9,8 stöðugildi, eða 29% lækkun.  

Á þeim söfnum sem fækkuðu stöðugildum nam samdrátturinn 16,8 

stöðugildum eða 12,45% að meðaltali. Fyrst eftir hrun virðist hafa verið lítið 

hróflað við fjölda stöðugilda en meira árin 2010 og 2011. 

Á eftirfarandi mynd má sjá þróun stöðugilda á þátttökusöfnunum á 

tímabilinu 2007 til 2011: 
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Mynd 4 – Þróun stöðugilda 

 

Starfsmönnum bókasafnanna hefur fækkað meira en sem nemur fækkun 

stöðugilda. Alls voru 225 starfsmenn hjá þátttökusöfnunum árið 2007, 218 árið 

2008, 216 árið 2009, 209 árið 2010 og 200 árið 2011.  Fækkunin á tímabilinu 

nemur 11,11%.   

Hér má sjá hvernig samanlagður fjöldi starfsmanna þátttökusafnanna hefur 

dregist saman á tímabilinu 2007 til 2011: 

 

 

 

Mynd 5 – Fjöldi starfsmanna 
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Starfsmönnum hefur fækkað á 6 söfnum (30%) en fjöldi þeirra staðið í stað á 13 

söfnum (65%).  Þrátt fyrir aukningu stöðugilda á 6 söfnum er aðeins eitt safn (5%) 

sem hefur fjölgað starfsmönnum frá hruni.  Hlutfallslega breytingu 

starfsmannafjölda á hverju safni fyrir sig má sjá hér: 

 

 

 

Mynd 6 – Þróun starfsmannafjölda 

 

Þar sem starfsmönnum fækkaði nam fækkunin frá rúmum 10% upp í tæp 27%, að 

meðaltali 15,29%.  Það er því ljóst að flest söfn reyna að forðast fækkun 

stöðugilda og/eða starfsmanna en þau söfn sem á annað borð hafa gripið til slíkra 

samdráttaraðgerða gera það af ákveðni. 

Lítil sem engin breyting hefur orðið á samsetningu starfsmannahópins eftir 

kyni á tímabilinu.  Árið 2007 voru um 82% starfsmanna þátttökusafnanna konur 

og árið 2011 voru konur enn 82% starfsmanna eins og sjá má í töflunni hér að 

neðan: 

 

 

Tafla 5 – Kyn starfsmanna 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Starfsmenn alls 225 218 216 209 200 

Konur 185 177 174 171 164 

Karlar 40 41 42 38 36 

Konur % 82,22% 81,19% 80,56% 81,82% 82,00% 

Karlar %  17,78% 18,81% 19,44% 18,18% 18,00% 
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Árið 2011 störfuðu eingöngu konur á 7 af 20 söfnum en hvergi störfuðu eingöngu 

karlmenn. Konur voru alls staðar í meirihluta starfsmanna, utan þess að á tveimur 

söfnum var kynjahlutfall jafnt, 50%. 

 

4.1.4 Þjónusta 

Að meðaltali hefur lítil breyting orðið á opnunartíma safnanna.  Opnunartími var 

alls 1007,8 klst. á viku árið 2007 en 993,3 klst. á viku árið 2011, eða um 50 

stundir á viku að meðaltali.  Sé stærsta safnið tekið út fyrir sviga (þar sem 

opnunartími þar reiknast sem samanlagður tími margra útibúa) eru bókasöfnin 

opin að meðaltali um 34 klukkustundir á viku.  Litið var á meðalopnunartíma 

hvers safns á ársgrundvelli en nokkur söfn hafa breytilegan opnunartíma eftir 

árstíðum. 

Aukning varð á opnunartíma 6 safna (30%) og nam aukningin að meðaltali 

1,65 klst. á viku. Munar þar mest um tvö söfn, þar sem breyting á starfsemi og 

flutningar orsaka mikla aukningu, annars vegar um 112,5% og hins vegar 81,25%. 

Opnunartími var óbreyttur á tímabilinu hjá 7 söfnum (35%) og dregið var úr 

opnunartíma á jafn mörgum söfnum.  Þar sem dregið hefur verið úr opnunartíma 

er samdrátturinn að meðaltali 2,35 stundir á viku eða 7,68%.  Þróun opnunartíma 

einstakra safna má sjá hér: 

 

 

 

Mynd 7 – Þróun opnunartíma 
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Hjá Landskerfi bókasafna
104

 eru skráðar tölur um útlán og lánþegafjölda flestra 

almenningsbókasafna á Íslandi.  Þær tölur sýna útlánaaukningu um 18,96% á 

þátttökusöfnunum á tímabilinu 2007 til 2011 og skráðum lánþegum hefur fjölgað 

um 14,84%.  

Eftirfarandi tafla sýnir þróun safnkosts, útlana og lánþega allra aðildarsafna 

Landskerfis bókasafna undanfarin ár:   

 

 

Heildartölur - Samanburður ára 

Ár Titlar Eintök Lánþegar Útlán 

2010 980.404 4.881.988 194.083 3.754.263 

2009 947.823 4.646.587 179.930 3.720.883 

2008 910.886 4.376.850 168.029 3.367.516 

2007 866.896 4.082.247 159.372 3.004.612 

2006 827.034 3.969.925 150.965 2.803.687 

 

Tafla 6 – Yfirlit frá Landskerfi bókasafna 

 

4.1.5 Samantekt 

Af framangreindu er ljóst að þrátt fyrir mikinn breytileika er þróunin sú hjá 

íslenskum almenningsbókasöfnum að draga saman seglin og langur vegur frá því 

að fjárveitingar til bókasafnanna hafi fylgt verðlagsþróun undanfarin ár. Þrátt fyrir 

það reyna söfnin að halda dampi í þjónustunni og eru tölur um opnunartíma, útlán 

og lánþegafjölda skýrt dæmi þar um. 

Í meðfylgjandi töflu má sjá hlutfallslega breytingu einstakra þátta hjá þeim 

söfnum sem tóku þátt í rannsókninni: 
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Heildarkostnaður Fé til safnefniskaupa Stöðugildi Starfsmenn Opnunartími Útlán Skráðir lánþegar Safnkostur (eintök)

Safn 1 -20,49% -17,00% -12,50% -21,74% -14,29% 36,08% **** 26,46%

Safn 2 -19,83% -35,03% -9,33% -10,28% -5,00% 18,44% 8,90% 0,07%

Safn 3 -7,38% -22,88% ** 0,00% 0,00% -15,15% 8,56% 16,95% 10,89%

Safn 4 -13,50% -30,40% 10,05% 0,00% 0,00% 4,31% 2,14% 7,51%

Safn 5 -2,59% -18,71% 11,11% 0,00% 0,00% 23,21% **** 11,84%

Safn 6 19,85% -70,40% 0,00% 0,00% 0,00% 8,36% 15,40% 11,48%

Safn 7 -11,71% -33,42% 0,00% 0,00% 11,43% **** **** ****

Safn 8 -21,94% -28,60% -19,56% 0,00% -15,15% **** **** ****

Safn 9 32,01% -12,28% 2,34% -25,00% 1,20% 36,60% 43,65% 25,79%

Safn 10 -11,33% -32,45% 0,00% 0,00% 0,00% **** 333,33% 56,55%

Safn 11 -4,19% -35,23% -12,50% 0,00% 0,00% 35,69% 32,79% 15,23%

Safn 12 -1,13% -38,31% 41,67% 0,00% 112,50% **** **** ****

Safn 13 10,23% * -11,77% * 0,00% 0,00% 11,11% 0,09% -34,38% -3,52%

Safn 14 80,86% -15,44% 57,89% 0,00% 81,25% **** 49,06% 37,44%

Safn 15 -17,20% -27,24% -28,99% -26,67% 0,00% 7,43% 34,30% 35,77%

Safn 16 -40,00% -42,23% -13,14% -25,00% -10,71% 19,18% 14,58% 10,92%

Safn 17 5,40% -12,22% 0,00% 20,00% 0,00% 10,34% 62,67% 3,36%

Safn 18 -10,40% -31,77% 0,00% -20,00% 10,00% 89,04% -9,10% 30,28%

Safn 19 -24,46% -26,55% -7,41% 0,00% -9,09% -11,15% -30,15% 1,71%

Safn 20 8,61% -20,66% 9,76% 0,00% -5,41% 13,31% **** 13,59%

Breyting (%) 2007 - 2011 (á föstu verðlagi þar sem um fjármagn er að ræða) Hlutfallsleg breyting 2007-2010***

 

*Breyting frá 2008, tölur frá 2007 lágu ekki fyrir. 

**Breyting frá 2009, tölur frá 2007 og 2008 lágu ekki fyrir. 

***Tölur fyrir 2011 liggja ekki fyrir hjá Landskerfi bókasafna. 

****Tölur liggja ekki fyrir, ekki eru öll söfn aðilar að Landskerfi bókasafna eða nýta alla þætti kerfisins. 

 

Tafla 7 – Hlutfallsleg breyting allra þátta 

 

Í töflunni sést að söfn númer 1, 2, 8, 15, 16, 18 og 19 hafa að öllu samanlögðu 

orðið verst úti hvað varðar samdrátt en önnur söfn hafa orðið fyrir meiri 

niðurskurði ef litið er á einstaka þætti. Þannig hafa söfn númer 6 og 12 orðið fyrir 

mikilli skerðingu á fjárveitingum til safnefniskaupa á meðan stöðugildi og 

opnunartími stóraukast hjá öðru og standa í stað hjá hinu. Þannig bitnar 

samdráttur misþungt á einstökum liðum starfseminnar.  

 

4.2 Áhrif niðurskurðar 

Hér koma niðurstöður úr viðtölum við forstöðumenn fjögurra 

almenningsbókasafna víðs vegar um landið. Spurt var út í áhrif samdráttar 

undanfarinna ára á starfsemi og þjónustu safnanna. Fyrst var spurt um áhrif á 

safnkost, svo þjónustu og gjaldskrá, þá starfsfólk, síðan um ákvarðanatöku og 

forgangsröðun þegar kemur að niðurskurði og loks um áhrif samdráttar til lengri 

og skemmri tíma. Viðtalsvísi má sjá í viðauka III. 
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Eigindleg viðtöl hafa þann kost að hægt er að spyrja nánar út í atriði sem 

ekki er hægt að mæla með megindlegum aðferðum.  Mikilvægt er að byrja á 

auðveldum spurningum en taka erfiðari spurningar í miðju viðtali.  Innbyrðis 

samhengi er einnig mikilvægt; röð spurninga þarf að vera þannig að ein spurning 

kalli á þá næstu í stað þess að vaðið sé úr einu í annað.  Loks þarf að vera svigrúm 

til að leyfa viðtalinu að flæða eðlilega og gefa viðmælandanum tækifæri til að láta 

ljós sitt skína, enda viðmælendur í rannsóknum af þessu tagi yfirleitt einstaklingar 

sem hafa mikið vit á efninu og geta óafvitandi bætt heilmiklu við rannsóknina 

með orðum sínum. 

Til að ekki sé hægt að greina um hvaða söfn er að ræða verður hér eftir 

talað um forstöðumenn sem forstöðumenn A, B, C og D, og þá vísað í söfn þeirra 

með sömu bókstöfum. 

 

4.2.1 Áhrif niðurskurðar á safnkost 

Ljóst er að samdráttur undanfarinna ára hefur haft umtalsverð áhrif á innkaup 

safnefnis.  Allir forstöðumennirnir sem rætt var við hafa þurft að breyta því hvaða 

efni þeir kaupa og/eða hve mikið er keypt.  Ef litið er á einstök söfn þá koma þær 

breytingar fram með eftirfarandi hætti: 

 

Forstöðumaður A nefndi breyttar áherslur í safnefni.  Vinsældir efnisins þegar 

kemur að útlánum skipta þar miklu máli.  Meiri áhersla er á nýjar vinsælar bækur, 

svo sem skáldsögur og ævisögur, en minna keypt af stórum uppflettiritum, 

orðabókum, fræðibókum ýmis konar, listaverkabókum og slíku.  Verð á bókum 

hefur mikil áhrif á forgangsröðun innkaupa og á þessu safni hefur til dæmis bókin 

Íslensk Listasaga, sem kom út haustið 2011, ekki verið keypt, þrátt fyrir að eiga 

fullt erindi á bókasöfn. Þess má geta að bókin kostar tæpar 50.000 krónur.
105

  Þá 

er aðeins keypt eitt eintak af hverri bók. Ekki hefur verið skorið niður í 

innkaupum á svæðistengdu efni.  Þá er reynt að hafa samstarf við aðrar stofnanir á 

svæðinu um innkaup á safnefni.  

Ekki er hægt að tala um að innkaupum á einstökum efnistegundum hafi 

verið hætt en mun minna er keypt en áður af öðru efni en bókum, svo sem 

mynddiskum, hljóðbókum og tónlist. 

 

                                                      
105

 Forlagið 2012 
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Forstöðumaður B nefnir að dregið hafi verið úr innkaupum á tónlist og erlendu 

efni, sérstaklega erlendum tímaritum.  Þá eru færri eintök keypt af hverri bók en 

áður og íslenskt prentað efni tekið fram yfir aðrar efnistegundir. 

 

Forstöðumaður C talar sömuleiðis um mikinn samdrátt á erlendu afþreyingar-

efni, auk minni innkaupa á mynddiskum og að alfarið hafi verið hætt innkaupum á 

tónlist. Þá hafi innkaupastefna safnsins verið endurskoðuð í heild og efni 

forgangsraðað með öðrum hætti en áður. 

 

Forstöðumaður D talar um „vinsældastjórnun“ líkt og forstöðumaður A; þannig 

er vinsælu efni forgangsraðað fram yfir fræðirit ýmis konar. Á þessu safni hefur 

engin breyting orðið á áskriftum tímarita en innkaupum á mynddiskum og tónlist 

hefur nánast verið hætt.  Loks hefur eintökum af hverri bók fækkað og nú er 

aðeins keypt eitt eintak af hverri bók, fyrir utan þær allra vinsælustu. 

 

Af ofangreindu er ljóst að almenningsbókasöfn hafa þurft að endurskipuleggja 

innkaup á safnefni og forgangsraða meira en áður vegna samdráttar undanfarin ár. 

 

4.2.2 Áhrif niðurskurðar á starfsemi og þjónustu 

Hér var fyrst spurt um áhrif á opnunartíma og fengust þau svör að hann hefði 

verið skertur um 10% á einu safnanna en haldist óbreyttur á þremur söfnum. 

 Gjaldskrá hefur hækkað á öllum söfnunum á tímabilinu en mismikið.  

Verð á lánþegaskírteinum hefur hækkað á þremur söfnum af fjórum; á sumum 

hefur leiguverð fyrir mynddiska hækkað, gjald fyrir prentun og ljósritun hefur 

hækkað, gjald fyrir frátektir hefur hækkað á þremur söfnum af fjórum og dagsektir 

á tveimur safnanna.  Misjafnt er fyrir hvaða þjónustu þarf að greiða sérstaklega 

hjá söfnunum fjórum og eru gjaldskrár þeirra mjög ólíkar þrátt fyrir að eiga það 

sameiginlegt að allar upphæðir eru mjög lágar. Hæsta einstaka upphæð sem finna 

má á gjaldskrám allra safnanna er tvöþúsund krónur en flestir gjaldskrárliðir 

hlaupa á tugum króna fremur en hundruðum eða þúsundum.  

 Hvergi er hægt að tala um að hækkun allra gjaldskrárliða hafi fylgt 

verðlagsþróun, heldur hafa sumir liðir hækkað umfram vísitölubreytingar en aðrir 

liðir hafa staðið í stað.  Stafar þetta ekki síst af því um hve lágar upphæðir er að 

ræða.  Það er óhentugt að hækka dagsektir á hverja bók um kannski tvær krónur á 
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milli ára eða lánþegaskírteini um 87 krónur svo dæmi séu tekin.  Öll söfnin halda 

verðum sínum einföldum, á heilum tug eða hundraði. 

 Næst var spurt um breytingar á lánstíma gagna.  Á einu safni voru gerðar 

breytingar á lánstíma.  Á safni A var tekið upp á því að stytta lánstíma nýrra bóka 

úr 30 dögum í 14 daga til að bæta nýtingu.  Annars staðar er lánstími gagna 

óbreyttur. 

 Öll söfnin hafa gert sitt besta til að halda uppi sama þjónustustigi og fyrir 

efnahagshrunið 2008.  Þannig hefur ekki verið dregið úr upplýsingaþjónustu, 

millisafnalánum eða annarri þjónustu innan safnanna með markvissum hætti.  

Undantekning á því er reyndar að á einu safni var millisafnalánsþjónustu hætt 

tímabundið á meðan starfsmaður var í leyfi.  Á öðru safni hefur verið reynt að 

bæta þjónustu, til dæmis með aukinni notendafræðslu. 

 Þjónusta sem söfnin veita utan safnsins sjálfs hefur frekar orðið fyrir 

niðurskurði. Á einu safni hefur verið dregið úr þjónustu við eldri borgara og á 

öðru safni talar forstöðumaður um að „vera á bremsunni“ við skóla og aðrar 

stofnanir sem sækjast eftir safnefni til láns í lengri tíma.  Þá hefur á einu safni 

verið dregið úr útlánum til leikskóla og skipulögðu barnastarfi/sögustundum. 

Öll söfnin finna fyrir meiri ásókn annarra stofnana í safnkostinn, sem að 

mati forstöðumanna má líklega útskýra með samdrætti hjá þeim stofnunum, til 

dæmis skólum og leikskólum. 

 

4.2.3 Áhrif niðurskurðar á starfsfólk bókasafna 

Ljóst er að samdráttur undanfarinna ára hefur haft töluverð áhrif á starfsfólk 

bókasafnanna. Á tveimur safnanna hefur verið dregið úr starfshlutföllum og á 

öðru þeirra hefur starfsmönnum fækkað.  Á einu safni hefur starfsmönnum 

fækkað þannig að ekki hefur verið ráðið í störf þeirra sem hætta.  Á fjórða safninu 

hafa bæði störf og stöðugildi haldist óbreytt.  Á þremur söfnum hefur verið dregið 

úr afleysingum.  Forstöðumönnum allra safnanna ber saman um að álag hafi 

aukist á þá starfsmenn sem eftir eru, enda hafi aðsókn aukist á þremur safnanna. 

 Áhrif á starfsanda voru meiri fyrst eftir hrun en hafa að miklu leyti gengið 

til baka og telja forstöðumenn að starfsfólk leggi sig fram um að halda í 

jákvæðnina. Á einu safnanna eru þó enn merkjanleg neikvæð áhrif á starfsanda og 

lýsir forstöðumaður þess safns því þannig að ástandið „dragi máttinn úr fólkinu.“ 
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 Hvergi hefur orðið vart við auknar fjarvistir starfsfólks vegna álags eða 

erfiðra aðstæðna á vinnustað. Einn forstöðumaður taldi áhrifin frekar vera öfug, að 

dregið hefði úr fjarvistum þar sem fólk vildi síður að eigin fjarvistir bitnuðu á 

samstarfsmönnum.  Þannig virðast starfsmenn safnanna vera samtaka í því að 

takast á við ástandið með jákvæðnina að vopni og veita áfram góða þjónustu. 

 Neikvæðustu áhrif efnahagsástandsins á starfsfólk almenningsbókasafna  

eru að mati eins forstöðumannsins að möguleikar á hvers kyns námskeiðum og 

símenntun hafa dregist verulega saman og möguleikar á launuðum námsleyfum 

ýmist minnkað verulega eða horfið með öllu. 

 

4.2.4 Ákvarðanataka og forgangsröðun 

Í öllum tilfellum er það viðkomandi nefnd málefnasviðsins hjá sveitarfélögunum 

sem stýrir fjárveitingum til safnanna.  Forstöðumenn geta þó komið með tillögur 

eða óskir en þegar upp er staðið eru það nefndirnar sem ákveða fjárhagsrammann 

fyrir viðkomandi svið. Síðan er breytilegt hvort það er nefndin eða starfsmaður 

hennar, yfirmaður viðkomandi málefnasviðs, sem ákveður skiptingu niður á 

einstakar stofnanir.  

Misjafnt er milli safna hvort um er að ræða flatan niðurskurð hjá 

viðkomandi sveitarfélagi (jafnt á allar stofnanir) eða hvort um forgangsröðun er að 

ræða.  Einn forstöðumaður talar um blöndu af hvoru tveggja á tímabilinu.  Þá ber 

forstöðumönnum saman um að reynt sé að verja grunnþjónustu sveitarfélaganna 

sem og þá þjónustu sem bundin er í lög, svo sem skóla og félagsþjónustu. Innan 

hvers safns er alls staðar um forgangsröðun niðurskurðar að ræða í stað þess að 

skorið sé jafnt niður á öllum liðum fjárhagsáætlunar.   

Forstöðumenn hafa nokkuð frjálsar hendur innan þess ramma sem þeim er 

úthlutað og geta flutt fjármagn á milli kostnaðarliða í einhverjum tilfellum. Þeir 

geta endurskipulagt sig innan fjárhagsrammans eftir því sem þurfa þykir án þess 

þó að hrófla við launalið eða öðrum óbreytanlegum liðum eins og húsaleigu. 

Þannig geta þeir forgangsraðað innan safnanna hvort kaupa skal húsbúnað, sinna 

viðhaldi, senda starfsfólk á námskeið, taka þátt í viðburðum, auglýsa eða kaupa 

safnefni til útláns svo eitthvað sé nefnt. Þá forgangsraða þeir innan hvers liðs, svo 

sem innkaupum á safnkosti, í samræmi við þarfir og/eða óskir lánþega eins og 

fram kom í kafla 4.2.1. 
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4.2.5 Áhrif niðurskurðar til lengri og skemmri tíma 

Augljósustu áhrif samdráttar á almenningsbókasöfn til skamms tíma eru minni 

innkaup safnefnis og breytt samsetning safnkosts.  Minna er keypt af fræðibókum, 

uppflettiritum, orðabókum, ljósmyndabókum, nýsigögnum
106

 ýmis konar, 

tímaritum, erlendu efni og barnabókum.  Oft er löng bið eftir að ný bók sé keypt 

og færri eintök eru keypt af hverri bók og því meiri hætta á að eintök slitni fljótt.  

Erfiðara er að endurnýja þau eintök sem glatast eða eyðileggjast.  Færri eintök 

bóka leiða svo af sér verri þjónustu og það, ásamt minni opnunartíma, leiðir af sér 

skertan aðgang almennings að upplýsingum. 

 Áhrif samdráttar til lengri tíma eru að hluta til þau sömu, það er varðandi 

innkaup og safnkost, en verri þar sem heildarsafnkostur hvers safns verður lélegri 

eftir því sem fleiri ár líða með sífelldum niðurskurði.  Þá nefnir einn 

forstöðumannanna þau áhrif að minni innkaup nýrra bóka geti hugsanlega haft 

áhrif á lestrarvilja og þá ekki síst barna og unglinga.  Minni lestur hefur svo aftur 

áhrif á lestrargetu.  Börn og unglingar vilja fallegar (nýlegar) bækur og það þarf 

að vera hægt að endurnýja barnabækur ef ætlunin er að efla lestur barna. 

 Annar forstöðumaður nefnir að í fyllingu tímans geti lélegri safnkostur 

orðið til þess að draga úr aðsókn á almenningsbókasöfn.  Sá þriðji nefnir að minni 

innkaup tímarita, erlends efnis, fræðibóka og uppflettirita ýmis konar leiði 

óhjákvæmilega af sér verri þjónustu við námsmenn, en víða um land er 

fjölmennur hópur fjarnema á framhalds- og háskólastigi sem nýtir sér 

almenningsbókasöfn vegna fjarlægðar frá sínum skólabókasöfnum. 

 Önnur hugsanleg langtímaáhrif að mati viðmælenda eru þreyta og uppgjöf 

hjá starfsfólki og stjórnendum safnanna.  Það er hægt að taka á málunum af festu 

og með sameiginlegu átaki í skamman tíma en þegar ástandið er erfitt til lengri 

tíma er ekki ólíklegt að fólk hætti að sjá tilganginn með baráttunni.  Þá hefur 

langvarandi samdráttarskeið neikvæð áhrif á símenntun og þannig hæfni og virði 

starfsmanna.  Það er því hugsanlegt að mannauður safnanna rýrni, og því meira 

eftir því sem samdráttarskeiðið varir lengur. 

 

                                                      
106

 Nýsigögn eru annað safnefni en bækur og tímarit. Til nýsigagna teljast hljóðrit, kvikmyndir, 

margmiðlunardiskar, myndbönd, skyggnur og örgögn svo eitthvað sé nefnt. 
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4.2.6 Jákvæðar hliðar niðurskurðar 

Allir forstöðumennirnir fjórir eru sammála um að finna megi einhverjar jákvæðar 

hliðar á því samdráttarskeiði sem nú ríkir enda feli flestir aðsteðjandi erfiðleikar í 

sér ný tækifæri.  Forstöðumaður B nefnir í því samhengi aukna þátttöku í erlendu 

samstarfi bókasafna, sem ekki kemur hvað síst til af því að þar er hægt að sækja 

um styrki; söfnin hafa jafnvel frekar ráð á því að senda starfsfólk á erlendar 

ráðstefnur en námskeið innanlands.   

 Annar forstöðumaður talar um aukna jákvæðni og þolinmæði safngesta og 

að fólk sé almennt þakklátara og skilningsríkara.  Í raun hafi uppsveiflan fyrir 

efnahagshrunið að ýmsu leyti verið verri en kreppan: 
 

„Persónulega fannst mér að þessi uppsveifla, hún var miklu verri en 

hérna sko kreppan, vegna þess að fólk gerði svo endalausar kröfur og 

það var helmingi verra að veita góða þjónustu þá en er í kreppu.  Fólk 

var svo, hérna, eitthvað sjálfhverft fannst mér, og hérna bara hugsaði 

um sig, þú veist, virti ekki reglur, og hérna mér fannst mjög erfitt að 

halda utan um þetta af því að maður náttúrulega, eins og ég var að 

segja þér, var ekki með neitt mikið meira fjármagn í höndunum þannig 

að maður gæti farið að kaupa hlutabréf úti í bæ eða eitthvað skilurðu. 

En svo hefur okkur tekist, finnst mér að halda það góðri þjónustu, það 

litlum niðurskurði í kreppunni að fólk kemur öðruvísi til baka til okkar. 

Fólk er jákvæðara, ánægðara og skilningsríkara.“ 

 

Aðrar jákvæðar hliðar sem nefndar voru eru endurskipulagning á ýmsum 

verkferlum innan safna, betri nýting fjármagns, markvissari innkaup og aukin 

notkun bókasafna í kreppu, enn sem komið er. 

 

4.2.7 Samantekt viðtalshluta 

Af framangreindu er ljóst að niðurskurður/samdráttur undanfarinna ára er farinn 

að segja til sín á íslenskum almenningsbókasöfnum með ýmsum hætti.  Alls staðar 

er reynt að spara og einn forstöðumaður kemst svo að orði:  
 

„Það bara munar um allt segjum við bara, bara spörum. Þó það líti 

stundum hlægilega út sko, kannski er það eitthvað smáræði en maður er 

með þetta viðhorf.“ 

 
 

Í töflunni hér á næstu síðu má sjá helstu atriði sem nefnd voru á hverju safni: 
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 Safn A Safn B Safn C Safn D 

Safnkostur  Breyttar áherslur 

 Færri eintök 

 Vinsældir stýra 

efnisvali 

 Samstarf við aðrar 

stofnanir  um 

innkaup 

 

 Dregið úr 

innkaupum á tónlist  

 Dregið úr 

innkaupum á 

erlendu efni 

 Færri eintök keypt 

 Prentað íslenskt 

efni í forgangi 

 Dregið úr kaupum 

á myndefni 

 Alfarið hætt 

innkaupum á tónlist 

 Endurskoðuð 

innkaupastefna 

 Samdráttur í 

erlendu efni 

 Vinsældir stýra 

efnisvali 

 Dregið verulega úr 

innkaupum á 

myndefni og tónlist 

 Færri eintök keypt 

 Minna af fræðilegu 

efni  

Þjónusta  Styttri lánstími 

nýrra bóka 

 Dregið úr langtíma-

lánum til stofnana 

 Óbreytt opnun 

 Hækkun gjaldskrár 

 Dregið tímbundið 

úr þjónustu, s.s. 

millisafnalánum 

 Hækkun gjaldskrár 

 Óbreytt opnun 

 Skertur 

opnunartími 

 Hækkun gjaldskrár 

 Aukin notenda-

fræðsla 

 Dregið úr þjónustu 

við aldraða 

 Hækkun gjaldskrár 

 Lengri biðtími eftir 

safnefni 

 Önnur þjónusta 

óbreytt 

Starfsfólk  Aukið álag 

 Starfsmannafjöldi 

óbreyttur 

 Stöðugildi óbreytt 

 Neikvæð áhrif á 

starfsanda í byrjun 

kreppu 

 Fækkun stöðugilda 

 Færri starfsmenn 

 Dregið úr 

afleysingu 

 Aukið álag 

 Samheldni 

starfsmanna 

 Verulega aukið 

álag 

 Færri starfsmenn 

 Fækkun stöðugilda 

 Samheldni 

starfsmanna 

 Aukið álag 

 Starfsmannafjöldi 

óbreyttur 

 Fækkun stöðugilda 

 Neikvæð áhrif á 

starfsanda í byrjun 

kreppu 

Ákvarðanataka

/forgangsröðun 

 Nokkuð frelsi 

forstöðumanns 

innan 

fjárhagsramma sem 

viðkomandi nefnd 

sveitarfélagsins 

setur 

 Flatur niðurskurður 

og forgangsröðun 

 Grunnþjónusta 

varin 

 Nokkuð frelsi 

forstöðumanns 

innan 

fjárhagsramma sem 

viðkomandi nefnd 

sveitarfélagsins 

setur 

 Forgangsröðun 

 Grunnþjónusta 

varin 

 Nokkuð frelsi 

forstöðumanns 

innan 

fjárhagsramma sem 

viðkomandi nefnd 

sveitarfélagsins 

setur 

 Flatur niðurskurður 

og forgangsröðun 

 Grunnþjónusta 

varin 

 Nokkuð frelsi 

forstöðumanns 

innan 

fjárhagsramma sem 

viðkomandi nefnd 

sveitarfélagsins 

setur 

 Flatur niðurskurður 

og forgangsröðun 

 Grunnþjónusta 

varin 

Framtíðarsýn  Aukin aðsókn til 

skamms tíma 

 Lélegri safnkostur 

 Minni nýting í 

framtíðinni => 

hugsanleg neikvæð 

áhrif á lestur  

 Lélegri safnkostur 

 Minni möguleikar á 

framþróun 

 Neikvæð áhrif á 

símenntun => 

neikvæð áhrif á 

starfsfólk 

 Skert þjónusta 

 Skertur 

opnunartími 

 Minni nýting í 

framtíðinni => 

hugsanleg neikvæð 

áhrif á lestur 

 Lélegri safnkostur 

 Aukin aðsókn og 

útlán til skamms 

tíma 

 Lélegri safnkostur 

 Aukin neikvæðni 

og þreyta => 

neikvæð áhrif á 

starfsfólk 

Annað  Samdráttur bitnar á 

barnadeild og getur 

þá haft áhrif á 

lestur og/eða 

lestrargetu barna 

 Aukin þátttaka í 

erlendu samstarfi 

 Bætt nýting og 

forgangsröðun 

almennt 

 Meiri virðing 

safngesta fyrir 

reglum og bókum 

 Ánægðari lánþegar 

 Áhrif samdráttar 

verða sífellt 

greinilegri og um 

leið neikvæðari 

 

Tafla 8 – Helstu áhrif niðurskurðar 

 

Hér eru aðeins nefnd helstu atriði sem komu fram á hverju safni þegar spurt var 

um áhrif niðurskurðar/samdráttar á starfsemina, og um leið má geta þess að á 

mörgum söfnum komu fram sömu atriði, ákveðinn samhljómur, svo sem varðandi 

færri eintök keypt, lélegri safnkost til lengri tíma eða aukið álag á starfsfólk svo 

dæmi séu tekin.   
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5 Umræða 

Hér á eftir verður leitast við að greina þær niðurstöður sem settar voru fram í 

fjórða kafla og setja þær í samhengi við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar um 

leið og reynt er að svara rannsóknaraspurningunum sem settar voru fram í 

upphafi. Meginrannsóknarspurningin sem gengið hefur verið út frá er 

svohljóðandi: „Hver eru áhrif niðurskurðar á starfsemi og þjónustu 

almenningsbókasafna á Íslandi?“ Í þeirri spurningu felast síðan aðrar spurningar, 

en þær eru fyrst og fremst:  
 

 Hve mikið og með hvaða hætti hafa fjárveitingar til almenningsbókasafna 

verið skornar niður í kjölfar efnahagshrunsins?  

 Hver eru áhrif niðurskurðar á starfsemi og þjónustu safnanna?  

 Hver eru áhrif niðurskurðar á starfsfólk bókasafna? 

 Hvernig er staðið að ákvörðunum um niðurskurð og hvaða nálgun 

einkennir niðurskurðinn? 
 

Ljóst er að töluverður niðurskurður hefur átt sér stað á fjárveitingum til 

almenningsbókasafna undanfarin ár.  Flest söfn hafa orðið fyrir skerðingum á fé til 

safnefniskaupa og á mörgum söfnum hefur opnunartími verðið skertur auk þess 

sem víða hefur verið dregið úr stöðugildum og/eða starfsmönnum fækkað. 

Umfang samdráttarins er afar mismunandi eins og sjá má í töflu 7, í kafla 4.1.5. 

Þannig hafa nokkur safnanna orðið fyrir umtalsverðri skerðingu á öllum liðum 

sem skoðaðir eru á meðan önnur söfn hafa sloppið tiltölulega vel. 

 Ákvarðanir um niðurskurð/samdrátt eru að mestu í höndum þeirra nefnda 

sem fara með málefni almenningsbókasafna í hverju sveitarfélagi fyrir sig.  Þrátt 

fyrir að forstöðumenn hafi yfirleitt nokkuð frjálsar hendur innan þess ramma sem 

þeim er gefinn, er það nefndin sem ræður rammanum.  Þannig er úthlutun 

fjármagns til almenningsbókasafna í eðli sínu pólitísk ákvörðun þar sem í slíkum 

nefndum sitja jú kjörnir fulltrúar.  Af því leiðir að fjárveitingar til safna fara ekki 

einvörðungu eftir fjárhagsstöðu hvers sveitarfélags, sem vissulega er töluvert ólík, 
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heldur litast einnig af skoðunum og viðhorfum þeirra einstaklinga sem í 

nefndunum sitja.  Það fólk getur svo aftur verið notendur safnanna og í litlum 

samfélögum er hættara við hagsmunaárekstri þegar sami aðili er beggja megin 

borðs, en líta má svo á samkvæmt Pierson að þegar komi að niðurskurði séu tveir 

meginþátttakendur á leiksviðinu, annars vegar stjórnmálamenn, sem ekki vilja 

aðeins sjá stefnu sína komast í framkvæmd heldur einnig verja eigin stöðu, og 

hins vegar kjósendur sem bregðast harðar við tapi en ávinningi.
107

  Um leið er rétt 

að minnast þess sem fram kom í þriðja kafla, að almenningsbókasöfn eru svo 

ósýnileg, ef svo má að orði komast, að þau rata ekki inn á lista á vefsíðu 

Sambands íslenskra sveitarfélaga yfir verkefni sveitarfélaga þrátt fyrir að vera 

lögbundin starfsemi.  Það getur hugsanlega stafað af því að söfnin eru yfirleitt lítil 

í samanburði við annan rekstur sveitarfélaga og vega því ekki þungt, hlutfallslega, 

í heildarútgjöldum. 

Almenningsbókasöfn falla undir opinberan rekstur en megineinkenni slíks 

rekstar má greina samkvæmt Salamon.  Hann skoðar stjórntæki hins opinbera út 

frá sýnileika (e. visibility), sjálfvirkni (e. automaticity), þvingun (e. coercion) og 

beinum afskiptum (e. directness). Í beinum ríkisrekstri eru bein afskipti mikil en 

sjálfvirkni aftur á móti í flestum tilfellum lítil. Þvingun getur verið til staðar í 

töluverðum mæli (löggæsla, skattheimta osfrv.) og sýnileiki er almennt mikill; 

bæði eru stofnanir sjálfar sýnilegar en einnig kemur kostnaður fram í 

ríkisreikningi og fjárveitingar sjást á fjárlögum.
108

   Bein íhlutun ríkisins er sérlega 

mikilvæg þegar þörf er á valdbeitingu (lögregla, fangelsi), þegar óvissa um 

árangur er óviðunandi (brunavarnir, sóttvarnir) og þegar jafnræði er mikilvægt 

(heilsugæsla, grunnmenntun).  Auk þess er ríkisrekstur nauðsynlegur þegar 

markaðir eru ekki til staðar og/eða áhætta er mikil.
109

   Almenningsbókasöfnin eru 

vissulega rekin af sveitarfélögum en ekki ríkinu, en þó er um beinan opinberan 

rekstur að ræða.  Helsta ástæða þess að bein íhlutun sveitarfélaga er nauðsynleg er 

mikilvægi jafnræðis, en tilgangur almennigsbókasafna er meðal annars að tryggja 

öllum landsmönnum jafnan aðgang að hvers kyns upplýsingum.  Á bókasöfnum  

er sjálfvirkni þónokkur, bein afskipti sömuleiðis en lítið um þvingun og sýnileiki 

virðist ekki vera mikill. Það er áhugavert og væri athyglisvert að skoða nánar 
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hvort það sé í raun stærð safnanna sem veldur ósýnileikanum eða hvort um sé að 

ræða aðrar orsakir.    

Smæð safnanna hefur sömuleiðis það í för með sér að upphæðir sem alla 

jafna skipta litlu máli í heildarmynd sveitarfélaganna geta haft afgerandi áhrif á 

bókasöfnin. Þannig getur niðurskurður um nokkur hundruð þúsund á 

fjárveitingum til safnefniskaupa verið stór hluti heildarfjárhæðarinnar.  Dæmi eru 

um allt að 70% niðurskurð á þessum lið.  Þarna er ekki víst að nefndaraðilar, sem 

alla jafna fjalla um hærri upphæðir í stærra samhengi, átti sig endilega á hve mikil 

áhrif fáar krónur geta haft hjá svo litlum stofnunum sem flest almenningsbókasöfn 

eru.  Sannast þarna máltækið „Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi.“ 

 

5.1 Starfsemi og þjónusta 

Áhrifa samdráttar gætir með ýmsum hætti í starfsemi og þjónustu 

almenningsbókasafna.  Víða hefur verið dregið úr opnunartíma, en sú aðgerð 

dregur í sjálfu sér úr möguleikum fólks á að nýta sér þjónustuna.  Breyting á 

safnkosti er sömuleiðis ákveðin þjónustuskerðing við ákveðna notendahópa.  

Þannig bitnar samdráttur í innkaupum á erlendu efni hugsanlega á þeim sem hafa 

annað móðurmál en íslensku og skert innkaup fræðilegs efnis, orðabóka og 

uppflettirita bitnar ekki aðeins á námsmönnum sem sækja í slíkt efni heldur einnig 

á fróðleiksfúsum almenningi.  Hér er hætt við að niðurskurðaraðgerðir valdi 

ákveðnum hópum meiri skaða en öðrum en slíkt ber einmitt að varast samkvæmt 

kenningum Camerons.
110

   

Einnig er hætt við að safnkosturinn verði einsleitari og fái vinsældir efnis 

að stýra innkaupum úreldist safnkostur hraðar þar sem vinsælt efni dagsins í dag, 

sérstaklega skáldsögur, er ekki endilega það sem lesendur komandi ára sækjast 

eftir eða þurfa á að halda. 

 Skerðing á innkaupum barnabóka er annað áhyggjuefni,  Mikið hefur verið 

rætt um það að lestri barna og unglinga fari hrakandi og má í því samhengi benda 

á samantekt Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar
111

 frá 2011 þar sem fram 

kemur að lesskilningi fari almennt hrakandi hjá grunnskólanemendum og að stór 
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hluti unglinga les aldrei sér til skemmtunar,
112

 en sýnt hefur verið fram á skýr 

tengsl á milli lesskilnings og áhuga nemenda á bóklestri.
113

  Þá hefur verið skrifað 

um minnkandi lestur í dagblöðum og þá sérstaklega þá stöðu að stór hluti drengja 

geti ekki lesið sér til gagns að lokinni grunnskólagöngu.  Hefur um leið verið bent 

á að útrýming ólæsis er eitt af svokölluðum þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna.
114

   

Auk þess má nefna að hjá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu hefur 

starfað sérstök nefnd sem falið var að móta stefnu um læsi, en í því felst að koma 

með tillögur um hvernig ýta megi undir lestur í samfélaginu, efla læsi á öllum 

skólastigum, virkja foreldra og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda hvað 

varðar lestur og lestrarkennslu.
115

 

 Önnur áhrif á þjónustu geta verið fækkun ferða í heimsendingu bóka til 

aldraðra, styttri útlánstími gagna og takmörkun ákveðinnar skilgreindrar þjónustu, 

svo sem millisafnalána, svo eitthvað sé nefnt. 

 Loks má geta þess að þrengri fjárhagur leiðir almennt til hægari 

endurnýjunar, hvort sem um ræðir safnkost, húsbúnað, tölvukost eða annað.  Nú 

er algengt að söfn bjóði upp á tölvur til afnota fyrir almenning en hætt er við að 

ekki sé alltaf um nýjustu tækni að ræða.  Þeir sem ekki hafa aðgang að slíku 

heima hjá sér eða annars staðar hafa því ekki endilega sama aðgang og aðrir að 

rafrænum upplýsingum.   

Ástæða þess að þetta er nefnt hér sérstaklega er að í 1.mgr. 1.gr. laga um 

almenningsbókasöfn er sérstaklega tekið fram að veita skuli aðgang að 

tölvubúnaði og rafrænum upplýsingum: 
 

 „Hlutverk þeirra er að veita fólki, bæði börnum og fullorðnum, greiðan 

aðgang að fjölbreyttum bókakosti og öðrum miðlunargögnum, þar á 

meðal tölvubúnaði og upplýsingum á tölvutæku formi.“
116

 

 

Því skal þó haldið til haga að breytingar á þjónustu þurfa ekki allar að vera 

neikvæðar.  Þannig hefur að minnsta kosti eitt safn aukið hjá sér notendafræðslu 

að undanförnu og forstöðumönnum ber saman um að starfsmenn safnanna leggi 
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sig alla fram um að halda uppi góðri þjónustu þrátt fyrir niðurskurð á ýmsum 

sviðum.  Fram kom í viðtölum að allir leggjast á eitt; starfsmenn eru því virkjaðir 

til þátttöku líkt og mælt er með.
117

 

 

5.2 Málefni starfsmanna 

Mannauðsstjórnun er mikilvæg og ekki síst hjá hinu opinbera á samdráttartímum.  

Sá stjórnandi sem fer með mannauðsmál stofnunar sér til þess að 

starfsmannastefnan sé í takt við aðra stefnu í þeim tilgangi að tryggja að innan 

fyrirtækis/stofnunar sé hæft starfsfólk sem getur tekist á við þau verkefni sem 

vinna þarf á hverjum tíma.  Þannig samræmir hann velferð einstaklingsins og 

heildarinnar svo að ákvörðunum stjórnenda sem snerta starfsmenn sé framfylgt 

með þeim hætti að hámarksárangur náist á öllum sviðum. Þannig mega ákvarðanir 

sem varða starfsmenn ekki hafa neikvæð áhrif á starfsemina í heild og enn síður 

mega ákvarðanir um rekstur fyrirtækisins hafa neikvæð áhrif á mannauð 

fyrirtækisins.  Eitt af mikilvægustu atriðunum varðandi mannauðsstjórnun er sú 

hugmynd að líta beri á fólk ekki sem kostnað, heldur sem eign fyrirtækis, sem vert 

sé að fjárfesta í og auka þannig virði hennar.
118

 

 Stjórnendur almenningsbókasafna virðast meðvitaðir um þetta og reyna í 

lengstu lög að láta niðurskurð ekki bitna á starfsmönnum.  Þeir gera sér grein fyrir 

auknu álagi og leggja áherslu á mikilvægi þess að viðhalda góðum starfsanda.  

Engu að síður hefur samdráttur áhrif á starfsmenn og á því tímabili sem hér er til 

skoðunar fækkaði starfsmönnum tuttugu bókasafna samtals um 25 eða 11,11% og 

stöðugildum fækkaði úr 167 í 153 eða um rúm 8% eins og fram hefur komið.  Til 

samanburðar má nefna að í grunnskólum, sem einnig eru lögbundin starfsemi á 

höndum sveitarfélaga, fækkaði starfsfólki við kennslu um 7% frá 2008 til 2011 og 

stöðugildum sama hóps fækkaði á sama tímabili um 9,1%.
119

  

 Opinberir starfsmenn hafa um margt sérstöðu á vinnumarkaði.  Opinberar 

stofnanir voru mun ólíklegri en einkafyrirtæki til að beita hörðum 

niðurskurðaraðgerðum á fyrstu mánuðunum eftir hrun. Hins vegar er það að 

breytast og sýnir rannsókn Arneyjar Einarsdóttur að þegar frá líður er ekki 
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marktækur munur á beitingu harðra aðgerða hjá stofnunum annars vegar og 

einkafyrirtækjum hins vegar.
120

 

 Hér má einnig geta þess að oft virðist vera litið svo á meðal almennings að 

opinberir starfsmenn séu öryggir í starfi sínu nema þeir brjóti af sér í starfi, og 

upplifun og álit fólks skiptir oft ekki síður máli en raunverulegar reglugerðir. Sé 

starfsmaður í sífelldri óvissu um starf sitt kann hann að vera tilbúinn til að leggja 

meira á sig til að halda starfinu, án þess að til þurfi endilega svo mikla aðra 

hvatningu, í því árferði sem nú ríkir. Sá sem telur sig öruggan í starfi þarf hins 

vegar aðrar ástæður til að leggja sig fram í starfi. Hjá hinu opinbera eru launin 

sjaldnast sérstök umbun og hækka oft ekki með betri frammistöðu, og því þarf að 

finna aðrar leiðir til að ná fram því besta úr hverjum starfsmanni. Því skiptir 

jákvætt viðhorf lykilmái sem og sú tilfinning að allir takist á við vandann í 

sameiningu, líkt og fram kom í viðtölum við forstöðumenn. 

 Bein áhrif samdráttar á þá starfsmenn sem halda starfi sínu eru fyrst og 

fremst aukið álag; starfsmenn taka á sig auknar byrðar, vinna meira, vinna hraðar 

eða með breyttum hætti.  Trúlegt er að það sama eigi við hér eins og víða annars 

staðar, að starfsmenn finni fyrir aukinni streitu, vanlíðan, óöryggi, minni 

samkennd, minnkandi trausti og verri starfsanda.
121

 Þá geta starfsmenn fundið til 

líkamlegrar og/eða andlegrar vanlíðunar, en rannsókn sem gerð var hér á landi á 

meðal starfsmanna 20 sveitarfélaga víðs vegar um landið leiddi í ljós að um 13% 

svarenda töldu líkamlega heilsu hafa versnað frá efnahagshruni haustið 2008 og 

22,4% töldu andlega heilsu sína hafa versnað.
122

  Þetta endurspeglar niðurstöður 

Camerons, en einn af þeim neikvæðu þáttum sem hann telur geta fylgt niðurskurði 

er verri starfsandi, sem hefur gjarnan í för með sé vanlíðan starfsmanna, kvíða og 

fleira þess háttar.
123

  Engin ástæða er til að ætla að þetta eigi ekki við um 

starfsmenn bókasafna rétt eins og aðra. 

 Önnur áhrif sem fram hafa komið eru neikvæð áhrif á símenntun 

starfsmanna.  Þeim gefast færri tækifæri til að sækja sér nýja þekkingu og lengri 

námsleyfi heyra nánast sögunni til.  Hætt er við að þetta hafi neikvæð áhrif til 

lengri tíma litið, bæði á upplifun starfsmanna sjáfra í formi óánægju, og á virði 

þeirra á vinnumarkaði til framtíðar.  Dragist starfsfólk safna aftur úr í þekkingu og 
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hæfni getur það endurspeglast í lélegri þjónustu og þannig dregið úr möguleikum 

alls almennings til að taka þátt í hinu svokallaða upplýsingasamfélagi.  Það ber 

því ekki að líta á samdrátt af þessu tagi sem léttvægan.  Einhver söfn hafa reynt að 

bregðast við þessu með því að auka þátttöku sína í erlendum samstarfsverkefnum 

því þar er auðveldara að nálgast fjármagn.  Þó er ljóst að verði áframhald á því 

efnahagsástandi sem nú ríkir mun það hafa neikvæð áhrif á þekkingu og hæfni 

starfsmanna og hamla um leið framþróun innan safnanna.  Hér má sjá nokkra 

andstöðu við fræðin, en fram hefur komið að mikilvægt er að hlúa að starfsfólki á 

samdráttartímum og skapa þarf rúm fyrir vöxt og þróun starfsmanna í stað þess að 

horfa aðeins á fjárhagslega niðurstöðu.
124

 

 

5.2.1 Skiptir kyn máli? 

Meirihluti starfsmanna almenningsbókasafna er konur.  Í þeim 20 söfnum sem hér 

hafa verið skoðuð er hlutfallið 82% konur, 18 % karlar.  Engin leið er hér að 

fullyrða um að kyn starfsmanna hafi áhrif á niðurskurð þó vissulega megi velta 

því fyrir sér.  Hér á landi er það opinber stefna, að hluta bundin í lög, að beita 

svokallaðri kynjaðri hagstjórn og áhugavert væri í því samhengi að skoða þá 

vinnustaði sveitarfélaga þar sem karlar eru í meirihluta starfsmanna, svo sem 

tækjadeildir, og sjá hvernig samdrætti er háttað þar.  Í viðtölum við tvo 

forstöðumenn kom fram það álit að karlar væru harðari af sér þegar kæmi að því 

að verja sína stofnun, berjast gegn niðurskurði. Annar komst svo að orði, þegar 

rætt var um baráttuna um að halda í fjármagn og stöðugildi: 
 

„Það er nefnilega sko málið með sko karlmenn, þeir eru miklu meiri 

jaxlar, þeir gera miklu meiri kröfur og þeir eru sko ákveðnari að 

semsagt, að gera svona hluti.“ 
 

Annað atriði sem upp kom í  viðtölum er hlutfall launakostnaðar á söfnum.   Ef 

laun hafa hækkað samkvæmt kjarasamningum hefur víða verið skorið niður á 

móti, ýmist í stöðugildum eða innkaupum safnefnis.  Þarna má velta upp þeirri 

spurningu hvort litið væri á samningsbundna launaþróun sem eðlilegan kostnað, 

sem ekki þyrfti að hafa áhrif á aðra liði, ef um væri að ræða vinnustaði þar sem 

karlmenn væru í meirihluta? 
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 Þegar litið er út fyrir einstakar stofnanir er ljóst að niðursveifla í 

efnahagslífinu hefur ólík áhrif á konur og karla, eða hefðbundin karla- og 

kvennastörf. Yfirleitt eykst atvinnuleysi karla meira en kvenna í upphafi kreppu, 

ekki síst vegna þess að karlar eru líklegri til að starfa í greinum sem eru 

viðkvæmar fyrir sveiflum í efnahagsumhverfi, svo sem byggingariðnaði.
125

 Þegar 

líður á koma næstu áhrif kreppunnar í ljós þegar draga þarf úr útgjöldum hins 

opinbera. Hér á landi, líkt og víðast erlendis, er meirihluti opinberra starfsmanna 

konur og því hætt við auknu atvinnuleysi kvenna á næstu árum.
126

  

Samdráttur hjá hinu opinbera bitnar almennt harðar á konum en breytingar á 

almennum vinnumarkaði koma frekar niður á körlum.  Karlar missa vinnuna fyrr, 

en konur fylgja á eftir.
127

  Þetta má strax sjá hér á landi, en fyrst eftir 

efnahagshrunið 2008 fjölgaði atvinnulausum körlum hlutfallslega hraðar en 

konum, síðan jafnaðist staða kynjanna sumarið 2010.
128

  Búast má svo við að 

atvinnuleysi kvenna aukist á komandi árum, en reynsla Svía af langtíma-

atvinnuleysi á 9. áratug síðustu aldar bendir til að konur séu lengur atvinnulausar í 

kjölfar efnahagsþrenginga og fái jafnframt lægra starfshlutfall en karlar.
129

 

 Ef litið er á nýlegar fréttir af atvinnuleysi hérlendis kemur einnig annað 

atriði í ljós sem bitnar einkum á konum, en það er sú ákvörðun stjórnvalda að 

breyta reglum um greiðslu atvinnuleysisbóta samhliða skertu starfshlutfalli um 

áramótin 2011/2012.  Þar féllu tæplega 500 manns, að mestu konur, af 

atvinnuleysisskrá.
130

 

 Vinnumarkaður hér á landi er enn að mörgu leyti kynbundinn, þar sem um 

er að ræða hefðbundnar karla- og kvennastéttir.  Konur eru að jafnaði 65% 

ríkisstarfsmanna og má helst skýra það með fjölmennum kvennastéttum eins og 

kennurum (konur tæp 80%) og starfsmönnum í heilbrigðisgeiranum (82% 

konur).
131

  Eru þetta svipaðar tölur og hér hafa komið fram hvað varðar 

kynjaskiptingu starfsmanna almenningsbókasafna. Vegna þessa mikla fjölda 

kvenna í opinberum störfum er augljóst að mannaflsfrekar samdráttaraðgerðir hjá 

hinu opinbera bitna frekar á konum en körlum. 

                                                      
125

 Katrín Ólafsdóttir 2010:25 
126

 Katrín Ólafsdóttir 2010:26-27 
127

 Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir 2011:38 
128

 Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir 2011:45 
129

 Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir 2011:50 
130

 Mbl.is 2012 
131

 Eva Bjarnadóttir og Eygló Árnadóttir 2011:39 



  

68 

 Annað áhyggjuefni er sú hætta að konur festist í umönnunarstörfum sem 

undanfarna áratugi hafa verið á höndum hins opinbera, svo sem aðhlynningu 

barna, sjúkra og aldraðra.  Þegar niðurskurður verður á slíkri þjónustu færist 

vinnan oft yfir á konur á sama tíma og konur missa störf eða lækka starfshlutfall á 

vinnumarkaði.  Afleiðingin er sú að konur vinna meira, undir auknu álagi, fyrir 

lægri laun.  Þannig getur niðurskurður velferðarkerfisins viðhaldið og jafnvel 

aukið launamun kynjanna.
132

 Slík þróun getur ýtt undir úreltar 

fyrirvinnuhugmyndir og haft neikvæð áhrif á bæði konur og karla. 

 Hvernig sem á það er litið er ljóst að stjórnvöld, hvort sem um ræðir ríki 

eða sveitarfélög, verða að hafa í huga ólík áhrif á konur og karla þegar kemur að 

fjárhagsáætlanagerð.  Það samræmist ekki hugmyndum um kynjaða hagstjórn að 

einblína á svokallaðar mannaflsfrekar framkvæmdir sem mótvægisaðgerðir gegn 

atvinnuleysi.  Slíkar aðgerðir eru birtingarmynd karllægrar atvinnustefnu og skapa 

fyrst og fremst hefðbundin karlastörf á sama tíma og hefðbundin kvennastörf eru 

skorin niður.
133

 

 

5.3 Samræmi við kenningar 

Þær aðstæður sem helst skapa þörf fyrir niðurskurð í opinberum stofnunum á 

Íslandi um þessar mundir eru fyrst og fremst breytt efnahagsástand sem getur þá 

flokkast sem breyting á ytra umhverfi (gengismál, fjármögnun, efnahagsstefna 

stjórnvalda) og í kjölfarið þörf fyrir að draga úr kostnaði. Á þetta ekki síður við 

um almenningsbókasöfn en aðrar stofnanir. 

 Cameron, sem fjallað var um í 2. kafla,  greindi þrjá meginstrauma en þeir 

voru samdráttur vinnuafls (e. workforce reduction), endurskipulagning vinnuferla 

(e. work redesign) og kerfisbundinn niðurskurður (e. systematic).  Samdráttur 

vinnuafls skilar strax árangri við að lækka kostnað en endurhönnun vinnunnar 

skilar sér aðeins hægar og er flóknari í framkvæmd.  Kerfisbundnar 

samdráttaraðgerðir eru lengi að skila sér en hafa minni neikvæð áhrif á starfsfólk 

og starfsemi.
134
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Hér hafa söfnin reynt að bregðast skjótt við og líkt og raunin var hjá þeim 

fyrirtækjum sem Cameron skoðaði er að miklu leyti horft framhjá 

langtímastefnumörkun.  Hér hefur helst verið gripið til samdráttar vinnuafls og 

endurskipulagningar vinnuferla, frekar en um sé að ræða kerfisbundin niðurskurð. 

 Annað atriði sem Cameron leggur mikla áherslu á, eigi samdráttur að 

ganga vel, er þátttaka starfmanna, að leyfa starfsmönnum að taka þátt í að greina 

hverju þarf að breyta og hvar má skera niður auk þess að innleiða breytingar í 

samræmi við hugmyndir starfsfólks frekar en þvinga breytingar niður eftir 

skipuriti.
135

 Það virðist gert hér eftir því sem hægt er, en þó þarf að hafa í huga að 

forstöðumenn hafa aðeins frjálsar hendur innan þess ramma sem þeim er gefinn, 

og geta reynt að virkja starfsfólk til skipulagningar á því fé sem til ráðstöfunar er, 

en niðurskurður á heildarfjármagni kemur að ofan, oft án álits starfsmanna. 

 Sé litið á samantekt Camerons á neikvæðum fylgifiskum samdráttar kemur 

í ljós að samkvæmt viðtölum við forstöðumenn á aðeins lítill hluti við um þeirra 

söfn.  Neikvæðu þættirnir eru skortur á handleiðslu, skammtímaáherslur, skortur á 

frumkvæði, andstaða við breytingar, verri starfsandi, aukin áhrif einstakra hópa, 

niðurskurður án skipulags, minna traust, aukinn ágreiningur, takmörkun 

samskipta, skortur á samstarfsvilja og aukin miðstýring.
 136

 Það sem helst má sjá 

hér er verri starfsandi og skammtímaáherslur, þar sem verið er að bregðast við 

aðsteðjandi vanda án langtímastefnumótunar. 

 Leiðbeiningar Sambands íslenskra sveitarfélaga um niðurskurð fela meðal 

annars í sér að að virkja starfsfólk til þátttöku og láta það finna til ábyrgðar og 

hlutdeildar í árangrinum. Þá er talið hafa góð áhrif að leyfa stofnunum að njóta 

fjárhagslegs ábata ef hægt er, þannig að þær deildir eða stofnanir sem ná miklum 

árangri í hagræðingu fái að halda hluta ávinningsins.
137

 Eru þessar leiðbeiningar í 

góðu samræmi við hugmyndir Camerons,
138

 til dæmis varðandi þátttöku 

starfsmanna, mælingar og mat á vinnuferlum og þá nálgun að líta beri á 

hagræðingu sem langtímaáætlun. 

Á þeim söfnum sem hér voru skoðuð er ákveðinn samhljómur við þessar 

hugmyndir, reynt er að láta starfsfólk finna til ábyrgðar og hlutdeildar í árangri, 

virkja það til þátttöku og endurmeta vinnuferla.  Hins vegar skortir á að gerðar séu 
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langtímaáætlanir.  Viðhorfið er að þetta sé tímabundið ástand sem komast þurfi í 

gegnum og ljóst er að fari ástandið ekki að lagast á komandi árum getur það haft 

óbætanleg áhrif á safnkost, starfsemi og starfsfólk íslenskra almenningsbókasafna. 

 

5.4 Framtíðarsýn 

Hver áhrif samdráttar verða á almenningsbókasöfn til frambúðar ræðst fyrst og 

fremst af lengd samdráttarskeiðsins.  Þeir forstöðumenn sem rætt var við voru á 

einu máli um að því lengur og meira sem þrengt er að rekstri safnanna, því 

víðtækari og verri verða langtíma afleiðingarnar.  Fyrst og fremst verður 

safnkostur landsmanna rýrari og einsleitari, en einnig er hætt við að skert 

þjónusta/safnkostur/opnunartími dragi að lokum úr notkun safna sem aftur gerir 

þeim erfiðara fyrir þegar kemur að því að þrýsta á um aukið fjármagn.  Þannig 

getur orðið til vítahringur. 

 Afleiðingar minni nýtingar safna gætu hugsanlega verið minni lestur og þá 

í kjölfarið verri lesskilningur, ekki aðeins barna og unglinga eins og rætt var um 

hér að framan, heldur alls almennings.  Minnkandi lesskilningur leiðir af sér minni 

getu til úrvinnslu upplýsinga sem aftur skerðir hæfni og möguleika fólks til að 

vera virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi og taka vel ígrundaðar og upplýstar 

ákvarðanir.  Þannig má reikna með að samdráttur í lestri geti leitt af sér verra 

samfélag, þar sem aðeins takmarkaður hluti íbúanna býr yfir þeirri þekkingu og 

færni sem þarf til að nýta sér upplýsingar sjálfum sér og samfélaginu til hagsbóta. 

 Önnur áhrif til framtíðar sem hér hafa verið nefnd, eru áhrif á þekkingu og 

hæfni starfsmanna.  Ljóst er að tækniþróun er hröð og mikilvægt að starfsmenn 

safnanna nái að fylgja henni eftir.  Nú er mikið rætt um rafbækur, fyrir nokkrum 

árum var það internetið, þar áður einkatölvan.  Samfélagið tekur stöðugum 

breytingum og nú er hægt að nálgast upplýsingar úr sífellt fleiri áttum.  Einhverjir 

kunna að hafa þá tilfinningu að bækur, bókasöfn og starfsmenn bókasafna heyri 

brátt sögunni til; hægt sé að notast við sjálfsafgreiðsluvélar til að lána út þær fáu 

skruddur sem enn verði í notkun.  Þessu er þó þveröfugt farið, því í sífellt 

viðameira upplýsingaflóði er starfsfólk bókasafna mikilvægara en nokkru sinni 

fyrr, til að aðstoða notendur við að greina, flokka, meta og vinna úr upplýsingum, 

ekki síður en nálgast þær.  Því er mikilvægt að skapa rúm fyrir vöxt og þróun 

starfsmanna á niðurskurðartímum í stað þess að einblína á fjárhagslega 
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niðurstöðu, eins og fram kemur í tillögum Camerons
139

 að því hvernig rétt sé að 

standa að niðurskurði. 

 Enn ein langtímaáhrif áframhaldandi samdráttar eru neikvæð áhrif á 

byggðaþróun.  Á landsbyggðinni þjóna bókasöfn víða stórum svæðum og eru 

tengiliðir við stærri bókasöfn. Þau eru mikilvæg fyrir vöxt og viðhald þekkingar í 

héraði, svo sem með því að útvega fjarnemum aðgengi að bókakosti stærri safna 

með millisafnalánum og geta þannig skipt sköpum fyrir menntunarmöguleika íbúa 

landsbyggðarinnar.  Einnig eru víða fáir vinnustaðir háskólamenntaðra í smærri 

byggðarlögum og því mikilvægt að halda í störf á söfnum þar sem starfa 

menntaðir bókasafns- og upplýsingafræðingar.  Þá skal ítrekað að flestir 

starfsmenn bókasafna eru konur og því hætt við auknu atvinnuleysi kvenna verði 

áfram fækkað starfsmönnum og/eða stöðugildum.  Nú þegar hafa bókasafns- og 

upplýsingafræðingar sést á atvinnuleysisskrá, en slíkt var nánast óþekkt fyrir 

hrun.
140

  Fækki hefðbundnum kvennastörfum á landsbyggðinni getur það haft í för 

með sér brottflutning kvenna umfram karla sem aftur getur leitt af sér ýmis 

félagsleg vandamál. Slík kynjaslagsíða getur haft áhrif á þróun byggðarlaga auk 

þess að hafa áhrif á þróun hlutverka bæði kvenna og karla.
141

 

 Hvernig sem á það er litið hefur langtímasamdráttur í fjárveitingum til 

almenningsbókasafna neikvæð áhrif á rekstur þeirra, safnkost, þjónustu, 

framþróun og getu til að sinna lögbundnu hlutverki sínu. 
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6 Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um niðurskurð hjá íslenskum almenningsbókasöfnum í 

kjölfar þeirra efnahagserfiðleika sem skullu á íslensku þjóðinni haustið 2008.  

Reynt var að varpa ljósi á hve mikið hefur verið skorið niður, hvernig og hver 

áhrif þess eru til lengri og skemmri tíma. 

Markmið rannsóknarinnar er ekki síst að stuðla að umræðu um samdrátt á 

íslenskum almenningsbókasöfnum en um leið að vekja lesendur til meðvitundar 

um mikilvægi slíkra safna í samfélaginu og halda á lofti faglegri umræðu um áhrif 

niðurskurðar og hvaða aðferðir eru heppilegastar reynist samdráttur nauðsynlegur. 

Fram hafa komið vísbendingar um að almenningsbókasöfn séu ekki 

nægilega áberandi innan sveitarfélaganna og væri vert að rannsaka nánar af hverju 

það stafar.  Einnig væri áhugavert að skoða hvernig niðurskurður dreifist á 

málaflokka og stofnanir hins opinbera með tilliti til kyns, til að varpa ljósi á hvort 

kynjasamþættingu sé beitt í öllu slíku starfi eins og kveðið er á um í lögum. 

Hér er verið að skoða afmarkaða þætti fjárhags og starfsemi bókasafna og 

mikilvægt að lesendur séu meðvitaðir um þær takmarkanir sem það felur í sér.  

Hér er til dæmis ekki litið á launamál, aldur starfsmanna eða aðgengi að söfnum 

svo dæmi séu tekin.  Hins vegar hefur verið litið á tuttugu almenningsbókasöfn 

sem eru yfir fjórðungur allra slíkra safna á Íslandi. Því má gera ráð fyrir að 

alhæfingargildi rannsóknarinnar sé nokkuð mikið og reikna má með að það sé 

sama sagan um land allt, starfsmenn bókasafna gera sitt besta til að láta notendur 

safnanna sem minnst finna fyrir áhrifum niðurskurðar og kappkosta að veita góða 

þjónustu hér eftir sem hingað til með bjartsýnina að leiðarljósi.  

Að lokum má geta þess að þrátt fyrir neikvæð áhrif samdráttar á rekstur 

safna, og hugsanleg víðtæk langtímaáhrif af ýmsum toga, hefur jafnframt verið 

minnst á ýmis jákvæð áhrif samdráttar, sem undirstrikar fleyg orð úr texta Ómars 

Ragnarssonar,  fátt er svo með öllu illt að ei boði gott. 
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Viðauki I – Bréf til þátttakenda 

Húsavík [dagss. ártal] 

[Nafn viðtakanda]  

[Heiti safns] 

 

Ágæti viðtakandi  

Þrátt fyrir mikilvægi almenningsbókasafna og þá staðreynd að þau falla undir lögbundna 

þjónustu sveitarfélaga, og þar með grunnþjónustu, hefur niðurskurðarhnífnum verið beitt 

af afli að undanförnum árum ef marka má umræður í hópi bókasafnsstarfsmanna.  Þó 

hefur enginn safnað sérstaklega upplýsingum um þennan niðurskurð eða áhrif hans á 

starfsemi bókasafnanna í landinu. 

 

Undirrituð vinnur nú að lokaverkefni sínu í opinberri stjórnsýslu til MPA gráðu við 

Stjórnmálafræðideild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands, undir handleiðslu Sigurbjargar 

Sigurgeirsdóttur lektors.  Þar sem almenningsbókasöfn eru opinberar stofnanir reknar af 

sveitarfélögum, fyrir almannafé, henta þau vel sem viðfangsefni slíks verkefnis.  

Fyrirliggjandi rannsókn felst í að safna saman og greina upplýsingar um niðurskurð á 

almenningsbókasöfnum til að kanna áhrif niðurskurðar, umfang hans, ástæður, 

framkvæmd og svo framvegis. Við rannsóknina er leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni „Hver eru áhrif niðurskurðar á starfsemi og þjónustu 

almenningsbókasafna á  Íslandi?“ 

 

Rannsóknin er tvískipt. Annars vegar er um að ræða gagnaöflun hjá 20 

almenningsbókasöfnum víðs vegar um landið og hins vegar verða tekin viðtöl við 

forstöðumenn valinna safna. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að geta haft hagnýtt gildi 

fyrir stjórnendur bókasafna. Enginn beinn kostnaður fylgir þátttöku en sú þekking sem 

skapast getur nýst til að efla faglega umræðu um niðurskurð, sjá hvað vel hefur verið gert 

og hvað má betur fara. Þátttökusöfnum verður gefið dulnefni og tryggt að upplýsingar 

verði ekki rekjanlegar til einstakra starfsmanna. Það er því von mín að þú gefir þér tíma 

til að fylla út meðfylgjandi gagnatöflu og senda til baka á netfangið xxxxx@.....   

 

Rétt er að taka fram að undirrituð starfar sem forstöðumaður Bókasafnsins á Húsavík 

sem er almenningsbókasafn, rekið af sveitarfélaginu Norðurþingi. Bókasafnið á Húsavík 

er ekki eitt af þeim söfnum sem eru til umfjöllunar og reynt er að gæta þess við alla 

gagnaöflun og úrvinnslu að persónuleg reynsla og skoðanir höfundar liti hvorki 

vinnubrögð né niðurstöður. 

 

Með von um góðar undirtektir, 

Eyrún Ýr Tryggvadóttir, xxxx@...., s. [xxxxx] 
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Viðauki II – Gagnatafla 
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Viðauki III - Viðtalsvísir 

Viðtalsvísir fyrir eigindleg viðtöl við forstöðumenn almenningsbókasafna, með 

það að markmiði að svara rannsóknarspurningunni:  „Hver eru áhrif niðurskurðar 

á starfsemi og þjónustu almenningsbókasafna á  Íslandi?“  þar sem litið er á með 

hvaða hætti fjárveitingar til bókasafna hafa verið skornar niður í kjölfar 

efnahagshrunsins og áhrif þess á söfnin. 
 

Hver eru áhrif niðurskurðar eða samdráttar undanfarinna ára á safnkostinn?  

 Hver eru áhrifin á innkaup á safnefni?  

 Þarf að forgangsraða innkaupum á annan hátt? 

 Hefur innkaupum á tilteknum efnistegundum verið hætt? 
 

Hver eru áhrif niðurskurðar á starfsemi og þjónustu safnanna?  

 Hefur niðurskurður haft áhrif á opnunartíma? En gjaldskrá? 

 Hefur lánstími gagna verið styttur? 

 Hefur verið dregið úr upplýsingaþjónustu, millisafnalánum eða annarri 

þjónustu? 

 Hefur verið dregið saman í sérþjónustu af einhverju tagi, s.s. þjónustu við 

eldri borgara eða stofnanir? 
 

Hver eru áhrif niðurskurðar á starfsfólk bókasafna? 

 Hefur starfsfólki verið sagt upp eða dregið úr starfshlutfalli? 

 Hefur álag á starfsfólk aukist? 

 Hefur verið dregið úr afleysingu? 

 Eru merkjanleg áhrif á starfsanda? 

 Hafa fjarvistir starfsmanna aukist? 
 

Hver tekur ákvörðun um hvað á að skera niður eða hvernig?  

 Er það viðkomandi nefnd hjá sveitarfélaginu sem stýrir fjárveitingum? 

 Hefur forstöðumaður frjálsar hendur innan rammans? 

 Er um að ræða flatan niðurskurð eða forgangsröðun hjá sveitarfélaginu? 

En innan safnsins? 
 

Hver telur þú helstu áhrif samdráttar í fjárveitingum til safnsins vera? 

 Til skamms tíma? 

 En langtímaáhrif? 

 Telur þú áhrif samdráttar aðeins vera neikvæð, eða geta þau verið jákvæð? 

Og ef jákvæð, hver eru þá jákvæð áhrif? 
  

Spurningar við lok viðtals:  

 Er eitthvað annað sem þig langar að taka fram? 

 Ef frekari spurningar vakna við úrvinnslu viðtalsins má ég þá hafa 

samband við þig? 


