
2011
Landsmøtet

Sakspapir til

Innkalling til landsmøte i 
Bibliotekarforbundet 

11. november 2011
Bibliotekarforbundet avholder landsmøte fredag 11. november 2011 kl 1000-1800 på Scandic Oslo 
Airport  Hotell på Gardermoen. Landsmøtet består av delegater valgt av fylkeslagene.

1.  Konstituering
       a) Godkjenning av innkalling, delegater og møtereglement
       b) Valg av møteledere, referenter, redaksjonskomité, protokollkomité og tellekorps
       c) Godkjenning av dagsorden
2.  Forbundsstyrets beretning
3.  Forbundsstyrets regnskap
4.  Kontrollkomiteens rapport
5.  Kontingent for kommende landsmøteperiode
6.  Innkomne saker
       a) Konfliktfondets størrelse
       b) Organisasjonsutvalg
7.  Målprogram
8.  Budsjett 
9.  Endringer i vedtektene
10. Valg
 a) Leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret
 b) Leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen
 c) Leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomitéen

Oslo, 27. september 2011
Monica Deildok
Forbundsleder
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Forslag til 

    Møtereglement  
                                         for landsmøtet 2011

1. Alle som forbundsstyret ved møtets begynnelse har registrert som valgte delegater fra årsmøte i sitt fylkeslag, 
medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret, kontrollkomitéen og valgkomitéen, forbundets ansatte, inviterte 
medlemmer og gjester, har rett til å være tilstede.

2. Valgte delegater, medlemmer og varamedlemmer til styret, kontrollkomitéen og valgkomitéen, har tale- og for-
slagsrett. Møteleder kan gi ordet til forbundets ansatte, inviterte medlemmer og gjester. 

3. Kun de valgte delegatene har stemmerett. Nummererte stemmetegn utleveres ved inngangen og oppbevares 
gjennom hele møtet.

4. Landsmøtet kan i enkelte saker vedta at møtet lukkes for andre enn Bibliotekarforbundets medlemmer.
5.  Forslag som fremmes under møtet skal leveres skriftlig på møtelederens bord og refereres straks de foreligger.
6. Møteleder skal påse at alle talere får ordet i den rekkefølge de har meldt seg. Samtidig som møteleder gir ordet 

til en taler, skal det opplyses hvem neste taler er. 
7.  Møteleder kan foreslå tidsbegrensing på taletida og strek satt med de inntegnede talere. Når strek er satt kan 

ingen ny taler få ordet og ingen nye forslag kan settes fram. Tidsbegrensing og strek skal godkjennes av lands-
møtet.

8. Når en sak er tatt opp til avstemming skal møteleder referere alle innkomne forslag på nytt og gjøre greie for 
sitt forslag til avstemmingsmåte. Avstemningsmåten skal godkjennes av landsmøtet. 

9. Møteleder skal påse at den som forlanger ordet til forretningsorden straks blir gitt ordet. Til forretningsorden gis 
ingen ordet mer enn en gang, og høyst 1 minutt, til hver sak.

Sak 1

Konstituering av landsmøtet

a) Godkjenning av innkalling, delegater 
og møtereglement.

Innkalling
BFs vedtekter § 7.1 sier at det skal avholdes 
ordinært landsmøte hvert 3. år. Forrige lands-
møte var 8. april 2008.

BFs vedtekter § 7.2 sier: ”Landsmøtet sam-
menkalles av forbundsstyret. Sted og tids-
punkt for ordinært landsmøte gjøres kjent med 
6 måneders varsel. Innkalling og sakspapirer 
sendes ut senest 4 uker før landsmøtet.” 

Årets landsmøte ble kunngjort i Bibliotekaren 
5/2011, som var hos medlemmene 11. mai 
2011. Det er innen fristen.

Innkalling og sakspapir til årets landsmøte 
ble sendt ut i Bibliotekaren 10/2011, som 
var hos medlemmene 12. oktober. Det er 
innen fristen.

Delegater
Antall delegater fra hvert fylkeslag er 
regulert i vedtektenes § 7.4. Fordelingen 
går fram av tabellen under.

Tall pr 01.01.2011

Fylke
Antall med-

lemmer
Delegater

Oslo/Akershus 676 8
Hordaland 120 5
Østfold 114 5
Hedmark/Oppland 107 4
Buskerud 93 4
Vestfold 86 4
Rogaland 81 4
Trøndelag 72 4
Agder 71 4
Troms 70 4
Nordland 56 3
Møre og Romsdal 55 3
Finnmark 40 3
Telemark 36 3
Sogn og Fjordane 27 2
Utlandet 2  
                                               Totalt 1 706 60

Møtereglement
Forbundsstyrets forslag til møtereglement er 
gjengitt under. 

b) Valg av møteledere, referenter, re-
daksjonskomité, protokollkomité og 
tellekorps.

Forbundsstyret forelsår som møteledere:
Eirik Gaare og Liv Evju.
Forbundsstyret foreslår som referenter:
Ingrid Ericson og Kari Angelsen
Forbundsstyret foreslår at protokoll- 
komiteen består av de to møtelederne og 
de to referentene. 
Forslag til redaksjonskomité og tellekorps 
vil foreligge på landsmøtet.

c) Godkjenning av dagsorden.

Dagsorden for årets landsmøte er satt opp 
på forsida av dette heftet. Vedtektenes  
§ 7.6 omtaler hvilke saker landsmøtet skal 
behandle. Innkomne saker som er kommet 
før fristen (§ 7.3) går fram av dagsorden.  

Delegatenes navn er gjengitt i eget 
oppslag.
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Finnmark  (3 delegater)
1. Ragnhild Måsø  (Deanu Girjerádju/Tana bibliotek)
2. Ann-Britt Svane  (Porsanger bibliotek)
3. Elin Bekkebråten Sjølie  (Hammerfest bibliotek)

 
Troms  (4 delegater)

4. Marit A. Somby  (Troms fylkesbibliotek)
5. Mona Magnussen  (Universitetsbiblioteket i Tromsø)
6. Katrine With Eielsen  (Troms fylkesbibliotek)
7. Ingrid Berntsen  (Universitetsbiblioteket i Tromsø)

Nordland  (3 delegater)
8. Grete Gløsen Josefsen  (Rana bibliotek)
9. Anne Woje  (Universitetet i Nordland)

10. Astrid Fygle (Bodø bibliotek)

Trøndelag  (4 delegater)
11. Morten Haugen  (Ørland kultursenter) 
12. Liv Edel Berge  (Trondheim folkebibliotek)
13. Liv Inger Lamøy  (Høgskolen i Sør-Trøndelag)
14. Bjørnar Bruket  (Rockheim)

Møre og Romsdal  (3 delegater)
15. Hilde Gjessing (Møre og Romsdal fylkesbibliotek)
16. Vidar Kursetgjerde (Møre og Romsdal fylkesbibliotek)
17. Ellen Lillestøl  (Borgund vidaregåande skole)

Sogn og Fjordane  (2 delegater)
18. Gry Hatlelid (Årdal bibliotek)
19. Gyri Tolaas (Eid bibliotek)

Hordaland  (5 delegater)
20. Irene Eikefjord (Universitetsbiblioteket i Bergen)
21. Kjersti Hatland (Student)
22. Irene Hunskår (Haraldsplass diakonale høgskole)
23. Kasper Vejen (Statped Vest)
24. Edith Irene Vevang (Bergen offentlige bibliotek)

Rogaland  (4 delegater)
25. Elisabeth Haug (Hetland videregående skole)
26. Gøril Tvedten Jorem (Sølvberget/Madla bibliotek)
27. Linda Johnsen (Universitetsbiblioteket i Stavanger)
28. Siv Merethe Søbye (Sølvberget/Stavanger bibliotek)

Agder  (4 delegater)
29. Beate Bjørklund (Bykle folke- og skulebibliotek)
30. Mari Hauge (Aust-Agder bibl. og kulturformidling)
31. Else Marie Nesse (Kristiansand folkebibliotek)
32. Tone Syvertsen (Søgne bibliotek)

Telemark  (3 delegater)
33. Kari Madsen Moldvær (Porsgrunn bibliotek)
34. Karita Marie Esse (Bamble folkebibliotek)
35. Margunn Haugland (Skien vid. skole avd. Brekkeby)

Vestfold  (4 delegater)
36. Stine Lindstad (Høgskolen i Vestfold)
37. Siri Haga Torgersen (Tønsberg og Nøtterøy bibliotek)
38. Kristin Østerholt (Høgskolen i Vestfold)
39. Aud Harriet Eriksen  (Nøtterøy videregående skole)

Buskerud  (4 delegater)
40. Bror von Krogh (Kongsberg videregående skole)
41. Stig Elvis Furset (Buskerud fylkesbibliotek)
42. Tove Fjerdingstad (Røyken bibliotek)
43. Bodil Halvorsen (Drammensbiblioteket)

Hedmark/Oppland  (4 delegater)
44. Monica Skybakmoen (Elverum bibliotek)
45. Heidi Kristiansen (Høgskolen i Hedmark)
46. Tea Granhaug (Hedmark fylkesbibliotek)
47. Vegard Chapman (Lillehammer bibliotek)

Østfold  (5 delegater)
48. Lise Haugen Larsen (Moss bibliotek)
49. Caroline Berg Mølmann (St. Olav videregående skole)
50. Trine Tingelholm Karlsen (Høgskolen i Østfold)
51. Elisabeth Bjerkeli (Høgskolen i Østfold)
52. Randi Egge Svendsen (Moss bibliotek)

Oslo/Akershus  (8 delegater)
53. Britt Helen Bjørnback (Universitetet i Oslo)
54. Anne Karine Sandberg (Deichmanske bibliotek)
55. Vibecke Stockinger Lundetræ (Biblioteksentralen)
56. Helen Nyen (Asker bibliotek)
57. Silje Grøtan Torp (Deichmanske bibliotek)
58. Miriam Bakkeli (Student)
59. Ingeborg Motzfeldt (Riksarkivet)
60. Janne Nordlie (Skedsmo bibliotek)

Delegater:

Fullstendig nummerert navneliste over delegater, forbundsstyre-
medlemmer og gjester vil foreligge på eget ark under landsmøtet.
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Forbundsstyrets beretning for perioden 8. 
april 2008 – 26. september 2011

Sak 2

Innledning

Forbundsstyret har hatt følgende grunn-
lagsdokumenter å styre etter: Forbundets 
målprogram 2008-2011, vedtekter for 
Bibliotekarforbundet og budsjettene for 
perioden.

Forbundsstyret
Forbundsstyret har i perioden hatt føl-
gende sammensetning:

Leder: 
Monica Deildok, Deichmanske bibliotek, 
Frikjøpt på heltid

Nestleder: 
Hanne Brunborg, Gol bibliotek, 
Frikjøpt på heltid

Styremedlemmer:
Susanne Baumgärtel, Troms fylkes-
bibliotek/Tromsø bibliotek og byarkiv
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Longyearbyen 
folkebibliotek
Henriette Primberg, Vågen videregående 
skole
Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik 
(frem til 1.desember 2010)
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale 
høgskole (fra 2.desember 2010)

Varamedlemmer:
1. Gro Fjæstad Haugastuen, Statoil
2. Mette Rysjedal, Fjaler folkebibliotek
3. Ingrid Ericson, Høgskolen i  

Sør-Trøndelag
4. Kari Tverelv Angelsen, Bodin 

videregående skole

1. desember 2010 valgte Klaus Jøran 
Tollan å fratre sine verv. Knut Hverven 
som var 1. varemedlem ble da fast 
forbundsstyremedlem, og de øvrige 

varamedlemmene rykket en plass opp. 
Resten av perioden har vi dermed hatt 
fire varamedlemmer. 

Det har vært avholdt 40 styremøter i 
perioden (7 i 2008, 9 i 2009, 14 i 2010, 
10 i 2011) og 4 styreseminarer. 

Arbeidsutvalget (AU)
Arbeidsutvalget har bestått av: 

Frem til 1. desember 2010:
Monica Deildok, Hanne Brunborg og Klaus 
Jøran Tollan
Vara: Elisabeth Bergstrøm

Etter 9. desember 2011:
Monica Deildok, Hanne Brunborg og 
Elisabeth Bergstrøm
Vara: Susanne Baumgärtel

Økonomiutvalget (ØU)
ØU har bestått av AU og Randi Rønningen, 
Universitetsbiblioteket i Oslo
ØU har fungert som arbeidsgivers for-
handlingsutvalg i lokale lønnsforhandlin-
ger i sekretariatet.

Landsstyret
Landsstyrets sammensetning og mandat 
er gitt i vedtektenes § 8. 
Det har vært avholdt 4 landsstyre- 
møter i perioden. 
28. november 2008: 

Hovedtema: Tariff og likelønn
7. desember 2009: 

Hovedtema: Bibliotekpolitikk med ut-
gangspunkt i bibliotekstatistikken 

29. november 2010: 
Hovedtema: Nasjonalbiblioteket og 
nasjonal bibliotekpolitikk

9. mai 2011:  
Hovedtema: Landsmøteforberedelser

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen har i perioden bestått 
av: 
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør Trøndelag 
(leder)

Ritha Helland, Øygarden bibliotek
Mona Magnussen, Universitetsbiblioteket 
i Tromsø
Vara: Lone Johansen, Malakoff videregå-
ende skole

Valgkomiteen
Valgkomiteen har i perioden bestått av:
Anne Woje, Høgskolen i Bodø (leder)
Richard Madsen, Holmestrand bibliotek
Elin Linge Hermansson, Høgskolen i 
Hedmark
Vara: Monica Nævra, Drammen bibliotek

Elin Linge Hermansson gikk ut av valgko-
miteen i begynnelsen av 2011 og Monica 
Nævra trådte inn som fast medlem.

Andre utvalg
Tariffutvalg for ulike sektorer ble første 
gang oppnevnt i januar og mars 2007. 
Ved opprettelsen ble alle utvalgene gitt 
samme mandat:

Utvalgenes mandat
Tariffutvalgene skal fange opp aktuelle 
problemstillinger innen tariffområdet og:
 y komme med innspill til tariffkrav i for-
bindelse med lønnsoppgjør 

 y stimulere til debatt omkring lønns- og 
tariffspørsmål  i BF, for eksempel gjen-
nom artikler i Bibliotekaren, innlegg på 
nettstedet eller lignende 

 y forberede tariff-saker til diskusjon og 
vedtak i forbundsstyret, etter delega-
sjon eller på eget initiativ 

Utvalgene ble evaluert av forbundssty-
ret 9. desember 2008, med følgende 
vedtak:
Vedtak: 
Tariffutvalg for KS reoppnevnes med vir-
keperiode fram til sommeren 2009.
Tariffutvalg Privat legges ned. 
Tariffutvalg for Stat reoppnevnes med 
virkeperiode fram til sommeren 2009.
Tariffutvalg for Oslo kommune reopp-
nevnes med virkeperiode f ram ti l  
sommeren 2009.
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Forbundsstyret delegerer til AU å 
foreta supplering av tariffutvalgene ved 
frafall.

Den 31. januar 2011 ble tariffutval-
gene diskutert på forbundsstyremøte 
02/2011, her ble tariffutvalget for sektor 
stat reoppnevnt for annen gang, og ta-
riffutvalgt i sektor Spekter ble oppnevnt. 
Utvalgene ble gitt samme mandat som 
tidligere, og virkeperiode ble satt til 
31. desember 2012 for begge disse 
utvalgene.

Tariffutvalgene har hatt ulik virkeperiode 
og sammensetning, og nedenfor gis en 
oppstilling av alle tariffutvalgene BF har 
hatt i virksomhet i perioden. Pr i dag er 
det to tariffutvalg som er i virksomhet i 
BF: Tariffutvalg i sektor stat og tariffutvalg 
i sektor spekter.

Tariffutvalg i kommunal sektor:
Oppnevnt: 29. januar 2007. Reoppnevnt 
9. desember 2008.
Tariffutvalget i kommunal sektor har 
bestått av: Margunn Haugland, Arnfrid 
Steinsholt, Vidar Kursetgjerde, Elisabeth 
Bergstrøm. Hanne Brunborg har vært 
forbundsstyrets representant.
Virkeperiode: Tariffutvalget var oppnevnt 
fram til mellomoppgjøret våren 2009. 
Da trakk flere representanter seg og 
utvalget har ikke vært i virksomhet 
siden.

Tariffutvalg for Oslo kommune:
Oppnevnt: Mars 2007.
Tariffutvalget for Oslo kommune har 
bestått av: BFs tillitsvalgte i Oslo. Thor 
Bjarne Stadshaug har vært forbundssty-
rets representant.
Virkeperiode: Tariffutvalget var oppnevnt 
ut tariffperioden 2008. Utvalget har ikke 
vært i virksomhet siden.

Tariffutvalget i privat sektor:
Oppnevnt: Mars 2007. 
Tariffutvalget i privat sektor har bestått av: 
Karen S. Haug, Ellen Sofie Enge, Ingeborg 
Motzfeldt. Hanne Brunborg har vært for-
bundsstyrets representant.
Virkeperiode: Tariffutvalget var opp-
nevnt ut tariffperioden 2008. Utvalget 
anbefalte forbundsstyret nedleggelse/
annen arbeidsform ved evaluering av 
tariffutvalgene i sak til forbundsstyret 

9. desember 2008 og har ikke vært i 
virksomhet siden.

Tariffutvalg i statlig sektor
Oppnevnt: 29. januar 2007, reoppnevnt 
første gang 9. desember 2008 for ta-
riffperioden, reoppnevnt annen gang 31. 
januar 2011.
Tariffutvalg i statlig sektor består av Kris-
tin Østerholt, Knut Alstad, Grete Gluppe, 
Mona Magnussen. Monica Deildok er 
forbundsstyrets representant.
Virkeperiode: Tariffutvalget er oppnevnt for 
perioden frem til 31. desember 2012.

Tariffutvalg i sektor Spekter:
Oppnevnt: 31. januar 2011
Tariffutvalget i Spekter består av: Gyri 
Hval Straumann, Silje Ada Helgevold, Liv 
Vikan. Monica Deildok er forbundsstyrets 
representant.
Virkeperiode: Tariffutvalget er oppnevnt for 
perioden frem til 31. desember 2012.

Sekretariatet 
Ansatte: 
100 % stilling: Konsulent Eva Trønnes 
 frem til 28. mai 2010
  25 % stilling: Konsulent Eva Trønnes  
 i perioden 1. august 2010 
  - 1. august 2011.
100 % stilling: Rådgiver Thor Bjarne 
 Stadshaug frem til 
 6. desember 2010
100 % stilling Redaktør Erling Bergan 
100 % stilling Rådgiver Kari Lifjell 
 fra 1. april 2011
100 % stilling Konsulent Petter Bruce 
 fra 8. august 2011

Leder i sekretariatet:
Monica Deildok har ledet sekretariatets 
arbeid i hele perioden

Frikjøpte tillitsvalgte:
Forbundsleder Monica Deildok 
Frikjøpt i 100 % stilling i hele perioden. 

Nestleder Hanne Brunborg
Frikjøpt i 100 % stilling i perioden 1. sep-
tember 2008 – 1. oktober 2011. 

Frikjøpt Deichmanske bibliotek/
Oslo kommune
Hovedtillitsvalgt ved Deichmanske bibli-
otek, Silje Grøtan Torp, har vært frikjøpt 
i 10 % i perioden 1. april 2010 – 31. 

desember 2010, for å ivareta BFs største 
arbeidsplass: Deichmanske bibliotek, 
samt ha forhandleransvar for medlem-
mer i Oslo kommune, som er eget 
tariffområde.

Medlemsutvikling
2008:  (1. januar)   1605
2011:  (1. januar)   1706
Medlemsvekst:  101

I samme periode har antall yrkesaktive 
medlemmer i BF økt fra 1227 til 1356, 
en økning på 129.

Lønn og tariff

Hovedoppgjør 2008
Hovedoppgjøret 2008 gikk til mekling i 
våre tre største tariffområder: stat, kom-
mune og Oslo kommune. Etter mekling av 
det klart at alle tariffområdene kom i havn 
med en ramme på litt i overkant av 6 %.

Særlig i statlig sektor skjedde det struk-
turelle endringer i dette oppgjøret som et 
resultat av BF sine krav. BF fikk gjennom-
slag for kravet om opprydning i lønnsplan 
90.205 Bibliotekar og gjeninnføring av 
differensierte stillingsbenevnelser. 
Opprydding på lønnsplan 90.205:
 y SK 1213 ble fjernet og innehaverne 
innplassert i SK 1410 Bibliotekar 

 y SK 1515 Bibliotekar fikk ny benevnelse: 
Spesialbibliotekar.

Lønnsplanen fikk da en struktur med 
Bibliotekar, Spesialbibliotekar og Hoved-
bibliotekar, der det kun er en stillingskode 
for hver benevnelse.

Bibliotekarkoden 1410 ble overført fra 
lønnsramme 08 til lønnsramme 15. Også 
dette var gjennomslag for et av BF sine 
krav. Lønnsramme 15 er en ramme med 
høgskoleutdannede grupper, og den 
passer således bedre for bibliotekarer i 
statlig sektor.

I tillegg til økonomiske resultater i 
kommunal sektor, ble det etter mek-
lingen endringer på vesentlige punkter 
i hovedtariffavtalen som omhandler 
kompetanse. Kompetanse og likelønn 
var sentrale føringer i potten for lokale 
forhandlinger, og det ble lagt en norm 
for uttelling for relevant etter- og vide- 
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  reutdanning på om lag kr 20.000 for 1 
års utdanning.  
Minstelønnsendringer for stillinger i kap.4 
ble fastsatt både pr 1.5.08 og 1.5.09. 

Mellomoppgjøret 2009
Mellomoppgjøret i 2009 ble et pen-
sjonsoppgjør. Det gjaldt tjenestepensjon 
i offentlig sektor og tilpasning til ny folke-
trygd. Etter en ekstra lang meklingsrunde 
mellomoppgjøret i havn torsdag 4. juni. 

Når tjenestepensjonen skulle tilpasses 
ny folketrygd, slik at blant annet leve-
aldersjusteringa skulle inn i offentlige 
tjenestepensjonsordninger var det flere 
modeller på bordet. Påslagsmodellen er 
en modell der all opptjening teller og man 
opparbeider seg en pensjonsformue på lik 
linje med hva man gjør i folketrygden, har 
vært diskutert, det samme har bruttomo-
dellen. I bruttomodellen er man garantert 
66 % av sluttlønn ved 65 år når man har 
30 års opptjening. Også kombinasjoner av 
disse to modellene og variasjoner av kom-
binasjoner var gjenstand for diskusjon. 
Oppgjøret endte med en tilpasning av 
tjenestepensjon til ny folketrygd i form av 
dagens bruttoordning men med tilpasning 
blant annet i form av levealdersjustering. 

Det ble avtalt generelle tillegg og min-

stelønnsjusteringer, innenfor følgende 
økonomiske rammer på om lag 4,5 % i 
alle tariffområdene. 

Hovedoppgjør 2010
Likelønn var en hovedsak inn mot ho-
vedoppgjøret 2010. Det ble brudd i stat, 
kommune, Oslo kommune og i Spekter 
A2 forhandlingene.
HSH – HUK område kom i havn uten 
mekling.
Meklingen førte frem i Staten og i Oslo 
kommune. I KS og i Spekters A2 forhand-
linger ble det streik.

Staten
27. mai var det klart at staten kom i havn 
etter mekling med et godt likelønnsløft. 
En egen likelønnspott på 300 millioner, 
var et godt svar på Bibliotekarforbundets 
viktigste tariffmessige krav i statsoppgjø-
ret. Det var spesielt viktig at likelønnsmid-
lene ble gitt som en føring til de sentrale 
justeringsforhandlingene og at det var 
stillingskoder med minst 60 % kvinner 
som har høyere utdanning (3-årig utdan-
ning eller mer), som skulle prioriteres ved 
fordeling av de 300 millionene øremerket 
likelønn.
Generelt tillegg på A-lønnstabellen ble 
gitt på 2,3 % 
Pott til sentrale justeringsforhandlinger 

på 1 %, hvorav 300 millioner satt av til 
likelønn.
Det ble også satt av midler til 2.3.3 for-
handlinger (lokale forhandlinger) i staten, 
pottens størrelse var på 0,9 %, det var lagt 
likelønnsføring også på den lokale potten. 

Justeringsforhandlingene
28.-29. juni ble justeringsforhandlingene 
gjennomført med et godt resultat for 
bibliotekarene på lønnsplan 90.205. Alle 
bibliotekarkodene her fikk 2 lønnstrinn i 
justeringsforhandlingene.

Om lønnsforskjellene mellom kvinner og 
menn sier TBU i sin pressemelding at ”Li-
kelønnstiltakene i lønnsoppgjøret i 2010 
kan ha hatt en effekt. Lønnsstatistikk for 
alle ansatte, viser at lønnsforskjellen samlet 
sett mellom kvinner og menn (både heltid 
og deltid) ble redusert fra 2009 til 2010. 
Kvinners gjennomsnittslønn utgjorde 85,0 
prosent av menns i 2010, mot 84,7 pro-
sent i 2009. For heltidsansatte utgjorde 
kvinners lønn 87,2 prosent av menns i 
2010, mot 86,7 prosent året før.”  Dette er 
bakgrunnen for at vi kan si at likelønnsløftet 
i statlig sektor virket med 1 %.

Streik i kommunesektoren 
Den 27. mai var det klart at meklingen i 
KS-området ikke førte frem og streiken 

BF var i streik i kommunal sektor fra 28.mai til 9.juni. Her er (fra venstre) Bjørg Øvrebø Aske, Karen Lise Tøsse og Anna Elisabeth Bertheussen på strei-
kevakt utenfor Sandnes bibliotek. Karen er BFs hovedstillitsvalgte i Sandnes kommune. (Foto: Erling Bergan)
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var et faktum. Streikegrunnlaget var kort 
oppsummert: Krav om likelønn, uttelling 
for kompetanse og uttelling for ansvar. 
Streiken pågikk fra og med fredag 28. mai 
til og med onsdag 9. juni.
BF tok ut medlemmer i Sandnes, Ham-
merfest, Os og Tromsø. De tillitsvalgte var 
flinke til å ta kontakt med lokal presse og 
tok selvstendige initiativ for å få oppmerk-
somhet rundt streiken. BF var profilert i 
bl.a Stavanger Aftenblad, NRK Kulturnytt, 
TV Nord og Nordlys.. Sekretariatet bidro 
blant annet med rådgivning og hjelp til 
utforming av lokale pressemeldinger. 
Streikegrunnlaget var godt og streikeviljen 
var stor. Allikevel var det en test på BFs 
beredskap når vi gjennomførte den første 
streiken på 12 år! Spesielt takket være 
fantastiske lokale streikeledere var dette 
en test man må kunne si at vi besto.

Resultatet
Et generelt tillegg på 2,1 % + 2000 i 
høgskoletillegg til alle bibliotekarene, samt 
en solid økning på spesielt minstelønns-
satsen for 10 års ansiennitet, førte til at 
likelønnsperspektivet ble godt ivaretatt 
også i KS.
I tillegg ble det satt av en pott til lokale 
forhandlinger på 0,85 % pr 1.8.10 med 
føring på likelønn, samt en pott til lokale 
forhandlinger på 0,25 % pr 1.1.11 med 
føring på kompetanse. Lokale tillegg gitt 
for kompetanse i 2008 eller 2010 skal 
komme som tillegg på ny minstelønn i 
tariffperioden (fram til 1.5.2012).

Som et resultat av streiken oppsto det en 
tvist mellom KS og organisasjonene om 
virkningstidspunkt for lokale forhandlinger 
i kap.3 og 5. Hovedtariffavtalen sier 1.mai, 
men fordi streiken varte til 10. juni så hev-
det KS at virkningstidspunkt måtte være 
etter at streiken tok slutt. Saken gikk til 
Arbeidsretten, men endte med et forlik der 
virkningstidspunkt ble satt til 1.5 dersom 
ikke annet var avtalt lokalt.  

Spekter - helseforetakene
A1-overenskomsten
Forhandlingene om A1 overenskomsten 
kom i havn 14. april, og resulterte i et ge-
nerelt tillegg til alle på 1950 kr pr 1/4. 

A2-overenskomsten
Meklingen mellom partene førte ikke frem, 
og det ble streik i avtaleområdet. Streiken 

varte fra 29. april til 13. juli da regjeringen 
gikk til tvungen lønnsnemnd. BF hadde ett 
medlem ute i streik, som vi var i jevnlig 
kontakt med. 
Resultatet av rikslønnsnemndas kjennelse 
var klar 22. oktober og ga generelle tillegg 
og hevinger på minstelønnssatsene.

Mellomoppgjøret 2011
Vi kom i havn med en ramme på om lag 4 
% i alle tariffområdene i mellomoppgjøret 
2011. 

Statlig tariffområde
I statlig tariffområde ble det gitt et generelt 
tillegg i form av tillegg på A-tabellen som 
ga bibliotekarene 7.200 kroner eller mer 
i lønnsøkning. Det ble ikke avsatt pott til 
sentrale justeringsforhandlinger, men det 
ble avsatt en pott til lokale 2.3.3 forhand-
linger på 0,15 %. Forhandlingene skal være 
sluttført innen 15. desember 2011.

KS-området
I KS-områdets kapittel 4 ble det gitt et 
generelt tillegg på 1,72 %, minimum 7000 
kroner. Minstelønnssatsene ble justert 
opp med 7000 kroner for alle ansienni-
tetstrinn i kapittel 4 B. Tillegg gitt i lokale 
lønnsforhandlinger etter kapittel 4, punkt 
4.A.1, skal i sin helhet komme i tillegg til 
ny minstelønn i tariffperioden.
Det avholdes lokale forhandlinger i kapit-
tel 3 og 5.

Oslo kommune
I Oslo kommune fikk våre medlemmer i 
lønnstrinn til og med 30, en lønnsøkning 
på 12 700 kroner pr. 1. mai. De som er i 
lønnstrinn 31 og oppover, fikk et prosent-
tillegg på 3,35 %. Det ble ikke avsatt pott 
til lokale forhandlinger.

Helseforetakene i Spekter
Lønnsoppgjøret for spesialhelsetjenesten 
(Spekter område 10) ga alle våre medlem-
mer en lønnsøkning på 2,4 % minimum 
8000 kroner pr 1. juni. Minstelønnsnivå-
ene økes også pr 1. juni. Ut over dette skal 
det på bakgrunn av kompetansekartleg-
ging i sykehusene innen 1. november, 
gjennomføres lokale forhandlinger om 
kompetansetillegg med virkning fra 1. 
januar 2012.

HSH-HUK området
Tariffoppgjøret for ansatte i helse-, utdan-

nings- og kulturvirksomheter innen HSH 
ga i det vesentlige resultatene i staten og 
kommunesektoren. 
Det er avsatt midler til lokale lønnsfor-
handlinger i landsoverenskomster for 
høgskoler, virksomheter, museer og 
andre kulturinstitusjoner, men midlene 
overføres til lønnsoppgjøret i 2012. De 
skal dermed ikke forhandles om lokalt 
i 2011 men inngår i forhandlingene i 
2012.

Arbeidsliv, fag- og 
utdanningspolitikk

Likelønn
Likelønnskommisjonen avla sin rapport 
i forrige beretningsperiode. Rapporten: 
”NOU 2008: 6 Kjønn og lønn : fakta, 
analyser og virkemidler for likelønn” dan-
net grunnlaget for Bibliotekarforbundets 
uttalelse om likelønn som ble vedtatt 
på landsmøtet i 2008. Det å løfte fram 
likelønnskommisjonens funn og å bygge 
tariffkrav på det lønnsmessige etter-
slepet kommisjonen beviste, har vært 
en hovedsak for Bibliotekarforbundet i 
denne landsmøteperioden, og har ligget 
som grunnlag for våre tariffkrav i alle 
tariffområder. Likelønnskommisjonens 
funn viste at kvinnedominerte høgsko-
legrupper i offentlig sektor hadde vært 
særlig utsatt for mindrelønnsutvikling 
som følge av det kjønnsdelte arbeids-
markedet. Bibliotekarer var en av de 
yrkesgruppene som kommisjonen pekte 
på i denne sammenhengen. Et av kommi-
sjonens poenger var at også menn i disse 
yrkesgruppene ble rammet av dårligere 
lønnsutvikling som følge av yrkesgrup-
penes kvinnedominans. Likelønnskommi-
sjonen omtaler imidlertid ikke bare lønn 
og lønnsforhold. I randsonen av likelønn 
ligger også satsing på kvinnelige ledere 
rettigheter knyttet til omsorgsoppgaver 
i hjemmet og problematikken rundt 
uønsket deltid. 

Uønsket deltid
Fylkeslagene er ofte flinke til å re-
spondere på utlysningstekster der 
man lyser ut biblioteksjefsstillinger i 
deltidsbrøker. I Hovedtariffavtalen i KS 
sektoren har man forankret arbeid mot 
uønsket deltid. Likelønnskommisjonen 
tar også opp problematikken. I tillegg  
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  har Arbeidsmiljøloven bestemmelser 
om fortrinnsrett for tilsatte i uønsket 
deltid. Vi har altså mange sentrale 
kilder å forankre vårt arbeid mot del-
tidsstillingene i. 
Fjaler-saken ble en viktig signalsak 
for Bibliotekarforbundet i denne sam-
menhengen. Saken dreide seg om en 
biblioteksjefsstilling som var lyst ut som 
deltidsstilling, og som etter at Biblio-
tekarforbundet hadde problematisert 
dette direkte overfor kommunen og i 
lokalavisa, ble omgjort til full stilling. 

Bibliotekloven og kravet om 
fagutdannet biblioteksjef
Sekretariatet har gjennom året oppføl-
ging av mange saker som omhandler 
oppfølging av biblioteklovens krav om 
fagutdannet biblioteksjef i kommunene. 
Fylkeslag og medlemmer melder fra 
om mangelfulle stillingsutlysninger, der 
fagkrav til stillingen ikke er spesifisert. 
Det blir også meldt om bekymringer 
og konkrete saker der kommunen ikke 
tar hensyn til utdanningskravet ved 
tilsetting, selv om de har søker(e) med 
bibliotekarutdanning. Dette er saker 
som ofte kolliderer med annet lovverk 
og arbeidsgivers styringsrett, og som 
dermed er vanskelige å endre utfallet 
av. Erfaringene fra disse sakene vil 
være nyttige i et videre arbeid med 
endring av bibliotekloven.   

Ledere
Rogaland BF kom med innspill på 
Bibliotekarforbundets landsstyremøte 
i november 2010, der man uttrykte 
bekymring for rekrutteringer av ledere 
blant bibliotekarer. Bakgrunnen for 
bekymringen var svikt i søkning til bi-
blioteksjefsstillinger i flere kommuner. 
Dette var en begrunnet bekymring, slik 
også resten av organisasjonen så det. 
Forbundsstyret har ønsket å utvikle til-
bud til ledere i biblioteksektoren. Både 
for å gi et tilbud til de mange lederne 
som er medlemmer i forbundet, for å 
kunne rekruttere nye, og for å kunne 
yte et bidrag til at flere bibliotekarer 
får lyst til å påta seg lederoppgaver. 
Høsten 2011 har vi utviklet et kurs for 
biblioteksjefer i kommunal sektor. Kur-
set avholdes 24.-25. oktober 2011.

Undersøkelse om 
skolebibliotekarene 
og lærebokutlånet
BF engasjerte i 2009-2010 Liv Evju 
til å gjennomføre en undersøkelse om 
skolebibliotekarers arbeid med lære-
bokutlånet. Undersøkelsen dekket 14 
fylker og gjaldt kun skolebibliotekarer 
som er medlemmer av Bibliotekarfor-
bundet. Undersøkelsen ga innblikk 
i volumet i lærebokutlånet, medgått 
arbeidstid, konsekvenser for hvilke 
arbeidsoppgaver som blir prioritert, 

holdninger til ordningen og til kom-
pensasjonsordninger. Undersøkelsen 
ble presentert i en egen artikkel i 
Bibliotekaren 3/2010.

Bibliotekpolitikk

På landsmøtet i 2008 kom det tyde-
lige signaler om at BF må utvikle sitt 
arbeid på området bibliotekpolitikk. 
Dette har forbundsstyret merket seg, 
og det bibliotekpolitiske fokus er 
styrket i perioden. BF deltar i debat-
ter på Biblioteknorge-lista når dette 
er naturlig, og deltar på debattmøter 
eller i andre sammenhenger der vi blir 
invitert. Men vi har vært bevisste på å 
henvende oss ut av egen sektor i så 
stort omfang som mulig i vårt arbeid 
med bibliotekpolitikk.

Stort ingsmelding 23 (2008-
2009)
I forbindelse med utarbeiding av Stor-
tingsmelding 23 (2008-2009) ”Bibli-
otek : Kunnskapsallmenning, møtestad 
og kulturarena i ei digital tid” var BF 
på flere møter med politikere og by-
råkrater, hatt innlegg på trykk i aviser, 
og avholdt møter med politiske partier. 
Hovedbudskapet i disse sammenhen-
gene har vært behov for styrking av 
biblioteksektoren, og behovet for stat-
lige stimuleringsmidler i tilknytning til 
utvikling av sektoren. 

Da Stortingsmeldingen kom var BF raskt 
ute med sin uttalelse om innholdet i 
denne. Hovedbudskap: Fornøyd med 
formuleringene, skuffet over konkretise-
ringsnviået, nå må politikerne følge opp 
med bevilgninger. Vi lykkes å bli sitert 
av NTB på dette.
Vi var på komité-høring i kulturkomiteen 
på Stortinget i forbindelse med Stor-
tingsmeldingen.

I forbindelse med fremlegging av stats-
budsjettet 2010, kom BF umiddelbart 
med sin reaksjon: ”Puslete biblioteksat-
sing”. Vi ble sitert av NTB på dette også. 
Selv om mediedekning i seg selv ikke er 
hovermålet med vårt bibliotekpolitiske 
arbeid, er det viktig å gjøre seg synlig 
for å styrke påvirkningskraften i neste 
omgang

En viktig signalsak for BF: Biblioteksjefsstillinga i Fjaler var lyst ut som deltid, men ble heltid etter 
at BF problematiserte dette direkte overfor kommunen og i lokalavisa. Da dro Mette Rysjedal tilbake 
til heimtraktene for å bli biblioteksjef i Fjaler. (Foto: Erling Bergan) 
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Ubetjente bibliotek
I tidsrommet januar til mai 2010 ble 
spørsmålet om ubetjente bibliotek 
diskutert i bibliotektidsskriftene og 
på biblioteknorge-lista. Diskusjonen 
toppet seg i mars/april, men hadde en 
liten forsmak i begynnelsen av februar, 
da NTB laget en sak som ble trykket 
i noen av regionsavisene, hvor blant 
annet BFs forbundsleder ble intervjuet. 
I denne saken uttalte forbundsleder at 
ubetjente bibliotek var en dårlig ide, 
samtidig som hun benyttet sjansen til å 
understreke at gode bibliotektjenester 
fordrer fagkompetanse. 
I leder i mars-nummeret av Biblioteka-
ren fulgte forbundsleder opp saken og 
dette ble kommentert av Odd Letnes på 
lederplass i Bok og Bibliotek Saken ble 
diskutert på biblioteknorge-lista. Debat-
ten dreide seg om konseptet ubetjente 
bibliotek, men også om selvbetjente 
bibliotek i en utvidet åpningstid, som 
en måte å gjøre deler av bibliotekets 
tilbud mer tilgjengelig på. For Bibliote-
karforbundet var det viktig å presisere 
at et godt bibliotektilbud fordrer fagkom-
petanse, samtidig som vi selvfølgelig 
ønsker at bibliotekene i størst mulig grad 
skal være tilgjengelige. 

Innspill til 
stortingspolitikere
Den 16. februar 2010 var forbundsle-
der på høringsmøte i SVs partigruppe 
på Stortinget for å fremme innspill til 
budsjettet. Dette var på invitasjon fra 
SV, og BF hadde besvart invitasjoner 
fra andre parti like positivt.

I innspillene ble det lagt til grunn at 
den nasjonale bibliotekpolitikken nylig 
er behandlet gjennom ABM-utviklings 
utredning, stortingsmelding fra Kultur-
departementet og behandling i Stortin-
get, og at statsbudsjett for 2011 er en 
oppfølging av den vedtatte nasjonale 
bibliotekpolitikken. Følgende punkter 
ble vektlagt i innspillene til SV: 

Biblioteksamarbeidet
Stortingsmeldinga omtaler samarbeid 
på tvers av kommunegrenser som en 
nødvendig vei å gå. Den sier også at 
hver kommune skal ha minst ett bibli-
otek – som er tilgjengelig, kompetent 
og med attraktive tilbud. For å bidra 

til dette må det bevilges betydelige 
stimuleringsmidler. På inneværende års 
budsjett er det avsatt 0 kroner til dette. 
”Bibliotekreform 2014”, som ligger til 
grunn for stortingsmeldinga, foreslo en 
bevilgning på 10 millioner første året, 
stigende til 50 millioner når program-
met var i full drift. Vi foreslår derfor 30 
millioner på 2011-budsjettet. 

Statlige stimuleringsmidler 
til modellbibliotek
Budsjettposten ”Bibliotekutvikling/Mo-
dellbibliotek” er inne i årets budsjett, 
men med 3 millioner. Det trengs en 
kraftig oppjustering. I 2011 bør det set-
tes av 30 millioner. Det vil gi mulighet til 
utvikle kraftfulle eksempler som andre 
bibliotek kan dra nytte av. Bibliotekene 
er blant de mest brukte kulturtilbudene 
for folk flest. 

Kompetanseutviklingsprogrammet
Med kunnskapssamfunnet har innbyg-
gerne fått store utfordringer med å 
navigere på en presis og sikker måte i 
informasjonsflommen. For å håndtere de 
store endringene innen media, teknologi 
og behovene i ulike brukergrupper, 
trenger bibliotekarene å utvikle kom-
petansen sin. Også på dette punktet er 
årets budsjett langt fra en oppfølging 
av regjeringens egen stortingsmelding. 
Programmet for kompetanseutvikling 

har mottatt 1 million kroner. Det må 
justeres opp til 30 millioner for 2011. 

Annet
Dessuten er det viktig at satsingen fort-
setter på de postene på statsbudsjettet 
som er justert opp de siste årene, som 
for eksempel fengselsbibliotek. 

Skolebibliotek - Møte med kunnskaps- 
minister Kristin Halvorsen
BF v/nestleder Hanne Brunborg og rådgi-
ver Thor B. Stadshaug hadde møte med 
statsråd Kristin Halvorsen, statssekretær 
Roger Østlie Sandum og avdelingsdirektør 
Øystein Johannessen mandag 22. mars 
2010. 
Bibliotekarforbundets innspill var basert 
på BFs handlingsprogram. Forbundet viste 
bl.a. til St.meld. nr 23 (2008-2009) Bibli-
otek, og hadde hovedfokus på: 
 y Informasjonskompetanse gjennom 
hele skoleløpet. 

 y Forskriften til opplæringsloven må 
være tydeligere på nivå/kvalitet på 
tjenestene og mindre på skolebiblio-
teket som rom/fysisk enhet. 

 y Nødvendigheten av bibliotekfaglig 
kompetanse på alle nivåer. 

 y Samarbeid skole-/folkebibliotek 
må pålegges begge veier, i dag er 
det kun forankret i Lov om folkebi-
bliotek – og det fungerer ikke etter 
hensikten.  

Daværende kulturminister Trond Giske leverte regjeringas Stortingsmelding 23 (2008-2009) ”Bibliotek : 
Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid” i april 2009. (Foto: Erling Bergan)
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 y Biblioteksjefen som faglig ansvarlig for 
kommunens samlede bibliotekvirksom-
het. 

 y Videre- og etterutdanning rettet mot 
fagutdannede bibliotekarer i skolebi-
bliotekprogrammet som administreres 
av Universitetet i Agder. 

 y Skolebibliotekstatistikken må integre-
res i annen statistikk for skolene slik 
at den framkommer som en del av 
skolens ordinære virksomhet og kan 
brukes som redskap bl.a. for skole-
ledelsen. 

E-bøker
E-bøker er et stort og viktig tema i biblio-
tekene, så vel som i samfunnet for øvrig. 
Diskusjonen om e-bøker var levende i 
mediebildet høsten 2010, da i hoved-
sak knyttet til forleggere, bokhandlere 
og forfattere. I oktobernummeret av 
Bibliotekaren handlet lederspalten om 
e-bøker, der forbundsleder etterlyste 
et tydeligere bibliotekperspektiv i den 
nasjonale debatten om e-bøker. Denne 
lederen førte til noen oppfølgende 
kommentarer på biblioteknorge-lista. 
Drammenskonferansen i november i 
fjor løftet kunnskapsnivået blant mange 
bibliotekarer, Den 4. april ble ”Bokskya” 
lansert, som den store, norske e-bok-
løsningen. BF har, i likhet med mange 
både i og utenfor biblioteksektoren, 

påpekt flere svakheter ved de tekniske 
løsningene som er valgt. BF er svært 
interessert i å se resultatene fra forsøk 
med e-bokutlån i folkebibliotek i Bus-
kerud, og vi etterspør en e-bokdebatt 
i norsk biblioteksektor som tydeligere 
tar utgangspunkt i bibliotekenes rolle. 

Mye i e-bokdebatten har dreid seg om 
forlagene og bokhandlerne, lite om bi-
bliotekene, og deres samfunnsoppdrag, 
og de rammebetingelsene som ligger 
til grunn. 

22. september 2011 deltok forbunds-
leder i en panelsamtale sammen med 
leder i danske BF, Pernille Drost, og 
leder i det svenske DIK-forbundet, 
Karin Linder, på et arrangement på Bok 
& Bibliotekmässan i Gøteborg. Tema 
for arrangementet var bibliotekarenes 
arbeid og arbeidsmarked i framtiden. Et 
sentralt emne i samtalen her var e-bøker 
og hvordan dette åpner nye muligheter, 
men også nye trusselbilder. E-bøker blir 
en av de viktigste politiske sakene BF 
må arbeide med i tiden som kommer. Og 
det er grunn til å merke seg, at mange 
av de utfordringene vi står overfor på 
dette området ikke er særnorske. 

Lov om folkebibliotek 
Det er etablert en arbeidsgruppe med 
representanter fra Nasjonalbiblioteket 
og departementet som skal arbeide med 
revisjon av bibliotekloven. Fredag 20. 
mai 2011 ble Bibliotekarforbundet invi-
tert til å delta på møte med arbeidsgrup-
pen for, å komme med våre merknader. 
Forbundsleder møtte på vegne av BF 
og fremførte følgende innspill:

Revisjon av Lov om folkebibliotek 

Målsetting 
Paragraf 1 er et svært viktig fundament 
for folkebibliotekvirksomheten i Norge. 
Her slås det fast at folkebibliotekene 
skal:
 y Fremme opplysning, utdanning  
og kultur. (Må også ses i lys av 
grunnlovens paragraf 100, siste ledd: 
”Det paaligger Statens Myndigheder 
at lægge Forholdene til Rette for en 
aaben og oplyst offentlig Samtale.”

 y Formidle bøker og annet materiale, 
og informasjon. (Må tolkes utvetydig 

som å inkludere digitale medier, også 
ebøker)

 y T i l b y  d e t t e  g r a t i s ,  o g  t i l 
a l l e  s o m  b o r  i  l a n d e t .  
(Stadig viktigere for å inkludere nye 
grupper i samfunnet inn i landets 
kultur og offentlighet.)

 y Legge  vek t  på  k va l i t e t ,  a l l -  
sidighet og ak tuali tet . (Folke- 
bibliotekene skal gi lokalsamfunn  
en merverdi, ikke en lagerplass) 

 y Være ledd i nasjonalt biblioteksystem. 
(Ingen kommuner kan melde seg 
ut av et kostnadseffektivt og smidig 
samarbeid)

Bibliotek i alle kommuner 
Paragraf 4 sikrer at alle innbyggere i 
landet finner folkebibliotek i sin kom-
mune. Men så lenge folkebibliotek 
følger målsettingen i paragraf 1, kan 
de for øvrig organisere og legge opp 
folkebibliotektilbudet slik de vil. 

Kompetanse
Bibliotekdrift er mangslungen og kre-
vende, ikke minst i en flerkulturell og 
digital tid som vi lever i. Folkebibliotek 
må ledes av personer med faglig for-
ståelse for virksomheten, ellers kan 
tilbudet bli kraftig forringet. Paragraf 
5 bidrar i sterk grad til å hindre at for-
enklede fordommer om bibliotekarers 
arbeid legges til grunn ved ansettelser 
av personale i folkebibliotek. Vedlagte 
graf viser en tydelig effekt av denne 
lovbestemmelsen, siden nåværende lov 
ble vedtatt i 1985. Hvordan sprednin-
gen av kvalifisert personale i folkebi-
bliotekene hadde vært uten nåværende 
paragraf 5, foreligger ingen analyser 
av. Men det er rimelig å tro at et stort 
antall kommuner da hadde vært uten 
bibliotekfaglig personale. 

At det er pålegg om å lyse ut etter 
fagutdannet biblioteksjef, betyr ikke 
nødvendigvis at slike søkere melder 
seg i alle kommuner. Dispensasjons-
ordningene som skal håndtere slike 
situasjoner kan gjerne gjøres bedre. 
Erfaringene med den andre dispensa-
sjonsadgangen, i forskriftenes paragraf 
4, som kom inn i 2003, bør evalueres 
for å se om intensjonene er ivaretatt i 
de kommunene der denne adgangen 
er brukt.

 

E-bøker er et stort og viktig tema i bibliote-
kene, så vel som i samfunnet for øvrig. Her fra 
Bibliotekarens forside i juni 2009.



11   BF-landsmøtet 2011

[ BFs LANDSMØTEDAGER 10. - 11. NOVEMBER 2011 ]

Fylkesbibliotek
Fylkesbibliotekene spiller en avgjørende 
rolle som mellomledd mellom folkebibliote-
kene og Nasjonalbiblioteket, som allerede 
har innlemmet dem i sine styrings- og 
samhandlingsopplegg for sektoren. I et 
land med svært mange og små kommuner, 
er fylkesbibliotekene også svært viktige for 
å styrke og utfylle folkebibliotekvirksomhe-
ten lokalt. Dette gjelder råd, veiledning og 
kompetanseheving, men også operative 
oppgaver der enkeltkommuner ikke hver 
for seg har kraft til å ta de nødvendige 
operative løft, eksempelvis mobil biblio-
tektjeneste eller transportordninger. 
Dette tilsier at lovens pålegg om fylkes-
bibliotek må beholdes. Virksomhetens 
karakter gjør det også viktig å beholde 
kravet om en bibliotekfaglig kompetent 
ledelse av fylkesbibliotek. 

Skolebibliotek
Samarbeid mellom folkebibliotek og 
skolebibliotek må lovhjemles også i opp-
læringsloven.

Organisasjon

Fylkeslagene
Fylkeslagenes arbeid og innsats er av 
stor betydning for BF, og fylkeslagene 
har en viktig rolle i koordinering av lokale 
forhandlinger. Bibliotekarforbundet har i 

denne perioden arrangert samlinger for 
fylkeslagslagenes ledere på vårparten. 
Dette for å kunne forberede nyvalgte 
fylkeslagsledere på oppgavene, samt å 
bruke tid på at man kan bygge nettverk 
blant ledere i fylkeslagene. Fylkesle-
dersamlingene er gjennomført i 2008, 
2009 og 2010. I 2011 ble det ikke 
gjennomført fylkesledersamling. Mange 
fylkeslag har arrangert egne faglige og/
eller politiske møter, alene eller i samar-
beid med NBFs lokallag. Flere fylkeslag 
har i løpet av perioden hatt BF-stands 
i tilknytning til store bibliotekmøter i 
egen region. 

Kurs og Kick-off
Det har vært et av satsingsområdene i 
perioden å avvikle flere kurs og å utvi-
kle kurstilbudet vårt. BF har utvidet sin 
kursportefølje med Forhandlingskurs II. 
Dette har inngått som en del av det år-
lige kurstilbudet sammen med Forhand-
lingskurs I for sektorene Oslo, KS, Stat 
og Grunnkurs for tillitsvalgte. Våren 2011 
ble det forsøkt å avholde sektorspesi-
fikke forhandlingskurs i alle tariffområ-
dene. Vi opplevde sviktende påmelding 
til forhandlingskurs i Spekter og Stat, og 
valgte å avlyse disse kursene.  

I perioden har forbundet også avholdt 
flere temakurs. Temakurs har vært ar-
rangert på områdene: arbeidstid, tilset-

tinger og diskriminering, også kurs i 
tjenestemannsloven i statlig sektor har 
vært avholdt i perioden. 

Kurs for bibliotekledere i kommuner har 
blitt utviklet i perioden, og blir avholdt 
første gang 24.-25. oktober.

Kick-off-arrangementene ble gjennom-
ført i fylkeslagene i 2008, 2009 og 
2010. Arrangementene har varierende 
oppmøte, men er vellykkede på den 
måten at de virker som gode, forbere-
dende møter for forhandlere og tillits-
valgte. Arrangementene bidrar også til å 
bygge nettverk mellom forhandlere i de 
ulike fylkene, og er en verdifull arena for 
erfaringsutveksling. I 2011 har det ikke 
vært gjennomført kick-off-arrangement. 
Dette fordi forbundsstyret ønsker å 
komme inn i en rutine der de ikke avhol-
des hvert år, men hvert hovedoppgjør-
sår, det vil si annethvert år. Bakgrunnen 
for en slik avgjørelse er at det er svært 
tidkrevende for Bibliotekarforbundets 
sentrale forhandlere og legge ut på turne 
med slike arrangement hvert år. Hvorvidt 
dette er en ordning som bør fortsette 
må et nytt forbundsstyre diskutere med 
fylkelagene. Det kan i denne diskusjonen 
også bringes inn måter å videreutvikle 
kick-off-arrangementene på.

Profil
BF utviklet ny profil i 2009. I et samar-
beid med Visendi reklamebyrå ble det 
utarbeidet ny logo og ny fargepalett for 
forbundets profileringsartikler. Ny visuell 
profil er innarbeidet i forbundets trykksa-
ker og brosjyremateriell. Nye nettsider i 
ny drakt ble lansert våren 2009. 

Nye sekretariatslokaler 
og flytting 
Høsten 2010 ble det klart at Lakkegata 
21 skulle rives for å gi plass for et nytt 
kontorbygg. BF måtte derfor finne nye 
lokaler for sekretariatet. 
I og med at BF dermed måtte gå ut av 
vår leiekontrakt i Lakkegata 21, samt 
mistet opsjonen på videre leie i disse 
lokalene som lå i kontrakten, ble det 
fremforhandlet en økonomisk kompen-
sasjon for dette. 

I desember 2010 inngikk vi leiekontrakt 
med huseier NBBL på kontorer  

Grunnet riving av Lakkegata 21 der BFs sekretariat holdt til, var BF på flyttefot vinteren 2011. 
Løsningen ble lokaler i Øvre Vollgate 11, fremdeles sammen med Norsk Skolelederforbund. Her er 
forbundsstyret samlet i møterommet i de nye lokalene. (Foto: Erling Bergan)
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i 5. etasje i Øvre Vollgate 11. Norsk 
Skolelederforbund (NSLF) har også 
kontorer her, og BF deler fellesarealer 
med NSLF, slik vi også gjorde det i 
Lakkegata 21. Flytting ble planlagt og 
gjennomført på relativt kort tid vinteren 
2010/2011, og den 28. februar 2011 
flyttet vi til Øvere Vollgate. Flyttepe-
rioden ble forsøkt gjennomført uten at 
servicenivået overfor medlemmer og 
tillitsvalgte ble svekket. De nye lokalene 
ligger sentralt i Oslo, et steinkast unna 
Stortinget og Oslo Rådhus. Bibliote-
karforbundet leier 3 kontorer, i tillegg 
til et lite lagerrom. Leieavtalen går ut 
i februar 2014. BF må regne med at 
sekretariatet må flytte i løpet av 2013. 
Vi har signalisert interesse for å være 
med flere av YS forbundene, samt YS 
sitt sekretariat i et nyetablert YS hus 
fra og med 2013, men vilkårene for 
vår deltakelse i et slikt hus er foreløpig 
uavklart.
 
Regnskapsføring og revisjon
Høsten 2009 behandlet AU tilbud fra 
ulike regnskapskontor. I januar 2010 
startet BF samarbeid med ekstern regn-
skapsfører: Hallingdal Økonomiservice 
på Gol. Bakgrunnen for at vi ønsket å 
sette ut regnskapsføringen var at vi 
ønsket bedre kvalitet, mindre sårbarhet i 
forhold til sykdom eller skifte av ansatte, 
samt frigjort tid i sekretariatet.
I begynnelsen av 2011 vurderte for-
bundsstyret revisor, og innhentet tilbud 
fra flere revisjonsselskaper. Ut fra en 

helhetsvurdering valgte forbundssty-
ret å fortsette samarbeidet med BDO 
Norge.

Personalsituasjonen 
i sekretariatet
Personalsituasjonen i sekretariatet har til 
en viss grad vært preget av sykemeldin-
ger og vakanser i stillinger: Høsten 2009 
og våren 2010 hadde vi en langtidssyke-
melding i sekretariatet. Fra og med mai 
2010 til august 2011 hadde vi vakanse i 
75 % av en konsulentstilling, etter at en 
medarbeider hadde sagt opp sin stilling, 
men fortsatte i 25 % engasjement. Fra 
november 2010 til april 2011 var det 
vakanse i 100 % rådgiverstilling.
1. halvår 2011 ble det foretatt to ny-
ansettelser i BFs sekretariat. Kari Lifjell 
startet 1. april 2011 som rådgiver lønn 
og tariff, og Petter Bruce startet 8. au-
gust 2011 som konsulent.

Faglig bistandsarbeid
BF inngikk sommeren 2009 en avtale 
med bistandsorganisasjonen NORWAC 
om utvikling av fagbiblioteket ved Shifa-
hospitalet i Gaza. Samarbeidet består i 
at NORWAC stiller økonomiske midler 
og organisasjonsapparat for bistands-
arbeid til disposisjon, mens BF bidrar 
med faglig kompetanse. Erling Bergan 
og Malin Kvam er ansvarlige fra BFs 
side. Fagbiblioteket i Gaza er i løpet av 
2010-2011 rustet opp med godt perso-
nale, moderne IT-utstyr og kurstilbud i 
nettbaserte medisinske fulltekst-kilder. 

Flere aspekter ved utviklingen av bi-
blioteket pågår høsten 2011. Prosjektet 
er planlagt evaluert og avsluttet høsten 
2012.

YS
BFs representasjon i YS har i perioden 
vært som følger:

Forbundsleder Monica Deildok har  
representert BF på YS’ representant-
skapsmøter

Sektorstyret YS-Kommune: Hanne Brunborg. 
Hanne Brunborg har vært valgt som nest-
leder i YS-K fra november 2005 til januar 
2010, og som 1.nestleder i YS-K fra januar 
2010 til nå. I perioden oktober 2006 til 
oktober 2010 var Hanne Brunborg også 
fast medlem av YS sentralstyre på vegne 
av YS-K, fordi YS-K’s leder var valgt som 
1.nestleder i YS. Fra oktober 2010 er 
Hanne Brunborg valgt av YS-K som vara-
representant til sentralstyret. 

Forhandlingsutvalg for YS-K Oslo fram til 
1. desember 2010: Thor Bjarne Stads-
haug. Fra februar 2011 var Silje Grøtan 
Torp og Kari Lifjell oppnevnt. 

Sektorstyret YS Stat: Monica Deildok

YS Stats konfliktutvalg: Roger Dyrøy 

Sektorstyret YS Spekter: 
Fram til desember 2010: Thor Bjarne 
Stadshaug
Fra desember 2010: Monica Deildok

Styret YS Internasjonale Solidaritetsfond: 
Monica Deildok ble på representantskaps-
møte i YS 25. november 2009 valgt inn 
i styret i YS Internasjonale Solidaritets-
fond.

Skandinavisk fagforenings-
samarbeid
BF har fortsatt det gode samarbeidet 
med våre skandinaviske søsterorga-
nisasjoner: svenske DIK-förbundet og 
danske BF. Det avholdes et møte i året 
i dette fellesskapet, og arrangementet 
går på omgang. I denne perioden har 
det vært arrangert skandinavisk fagfo-
reningsmøte i København 8.-9. januar 
2009, Oslo, 27. -28. januar 2010 og 
Stockholm 1.-2. februar 2011. 

 

Bibliotekarforbundet har fortsatt det gode samarbeidet med våre skandinaviske søsterorganisa-
sjoner: svenske DIK-förbundet og danske BF. Her fra møtet da vi var vertskap i Oslo i januar 2010. 
(Foto: Erling Bergan) 
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På de neste sidene følger Bibliote-
karforbundets regnskap slik revisor har 
levert det til forbundsstyret. Dette er det 

Sak 3
endelige regnskapet etter avslutting av 
regnskapsårene 2007, 2008, 2009 og 
2010. Regnskapet for det første av disse 
fire årene ble godkjent på forrige lands-
møte. Regnskapene for 2008, 2009 og 
2010 legges fram til godkjenning på dette 
landsmøtet.  

Revisjonsrapporter for regnskapsårene  
2008, 2009 og 2010 vil som vanlig bli 
lagt fram for delegatene på selve lands-
møtet. 
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Resultatregnskap
Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 1

Note 2010 2009

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Annen driftsinntekt 6 748 029 6 571 579
Sum driftsinntekter 5, 6 6 748 029 6 571 579

Lønn 2, 3 2 623 851 2 951 421
Annen driftskostnad 2 2 723 963 3 157 589
Sum driftskostnader 6 5 347 814 6 109 011

Driftsresultat 1 400 215 462 568

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt 112 386 92 416
Annen finansinntekt 42 436 0
Annen rentekostnad 1 445 0
Resultat av finansposter 153 377 92 416

ÅRSOVERSKUDD / ÅRSUNDERSKUDD (-) 1 553 592 554 984

OVERFØRINGER
Overført til OU-fond 528 583 43 904
Overført fra OU-fond 1 352 0
Renter overført Konfliktfond 60 000 59 664
Vedtatt overført til Konfliktfond 128 076 50 000
Avsatt til egenkapital 688 285 251 415
Avsatt til landsmøte 150 000 150 000
Sum overføringer 7 1 553 592 554 984
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Balanse
Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 1

Note 2010 2009

EIENDELER

Fordringer:
Kundefordringer 0 79 876
Andre fordringer 809 146 94 750
Sum fordringer 809 146 174 626

Investeringer:

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4, 8 6 419 164 5 320 869

SUM EIENDELER 7 228 310 5 495 495

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital 3 062 934 2 374 650
Sum egenkapital 7 3 062 934 2 374 650

Fondsavsetninger:
Konfliktfond 2 477 669 2 289 593
Avsatt til landsmøtet 300 000 150 000
OU - fond 571 135 43 904
Sum fondsavsetninger 7 3 348 805 2 483 497

Sum egenkapital og fondsavsetninger 6 411 739 4 858 147

Gjeld

Kortsiktig gjeld:
Leverandørgjeld 397 447 191 117
Skyldige offentlige avgifter 205 044 201 656
Annen kortsiktig gjeld 214 080 244 575
Sum kortsiktig gjeld 816 571 637 348

Sum gjeld 816 571 637 348

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7 228 310 5 495 495
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Spesifikasjon av resultatregnskapet

Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 1

2010 2009
Annen driftsinntekt
3000 Annonsesalg, avgiftspliktig -256 050,00 -340 050,00
3100 Abonnement -32 570,00 -33 356,63
3200 Kontingent inn 0,00 -5 567 119,32
3201 Kontingent, yrkesaktiv -5 691 071,78 0,00
3202 Kontingent Studenter -16 250,00 0,00
3203 Kontingent, ikke yrkesaktiv -28 740,00 0,00
3210 OU inn, avgiftsfri -716 822,00 -626 076,00
3230 Kursrefusjoner AKS -6 465,02 -4 976,74
3900 Div.inntekter -60,00 0,00

-6 748 028,80 -6 571 578,69

Lønn
5000 Lønn fast ansatte 1 973 752,89 2 012 513,99
5005 Overtid 6 339,40 8 242,50
5020 Honorar lønn 25 788,50 0,00
5021 Honorar lønn, ikke fp 15 690,40 0,00
5028 Forskjøvet arbeidstid 0,00 1 573,30
5092 Feriepenger 241 093,26 244 505,48
5210 Fri telefon 23 492,00 0,00
5250 Forsikringer 240 130,00 370 981,11
5251 Gruppelivsforsikring 11 700,00 0,00
5252 Ulykkesforsikring 4 500,00 0,00
5255 Personalforsikring (lønn) 0,00 295 528,53
5260 Bompenger 0,00 44,00
5270 Trekkpliktig naturalytelse 0,00 4 497,00
5280 Annen fordel i arbeidsforhold 3 455,00 0,00
5285 Annen fordel i arb forhold, ikke  aga pl 22 500,00 0,00
5290 Motkonto gruppe 52 -305 777,00 0,00
5295 Motkonto forsikringer 0,00 -295 528,53
5296 Motkonto bompenger 0,00 -44,00
5297 Motkonto trpl naturalytelser 0,00 -4 497,00
5310 Gruppelivsforsikring 12 788,00 0,00
5320 Annen oppg.pl personalforsikring 2 788,00 0,00
5400 Arbeidsgiveravgift 257 343,07 295 916,24
5405 Arb giv avgift av feriep 29 937,22 31 231,29
5600 Hjemme Pc 0,00 -3 532,00
5800 Refusjon av sykepenger -217 061,00 -16 176,00
5801 Reduksjon aga grunnlag -217 061,00 16 176,00
5802 Motkonto reduksjon av aga-grunnlag 217 061,00 -16 176,00
5901 Gave til ansatte, ikke fradragsber 3 179,00 0,00
5910 Kantinekostnad 14 373,84 -3 600,00
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Spesifikasjon av resultatregnskapet

Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 2

5919 Trekk kantinekostnad ansatte -2 900,00 0,00
5920 Yrkesskadeforsikring 11 654,00 0,00
5921 Kantinemat 0,00 9 765,52
5945 Pensjonsforsikring for ansatte 240 129,24 0,00
5990 Andre personalkostnader 8 955,00 0,00

2 623 850,82 2 951 421,43

Annen driftskostnad
6300 Leie lokaler 176 647,60 114 083,25
6310 Felleskostnader 90 337,17 93 576,16
6320 Datanett m.m. 0,00 134 528,66
6321 IT investering 0,00 46 791,50
6430 Leie andre kontormaskiner 31 309,25 0,00
6490 Annen leiekostnad 0,00 12 825,00
6540 Inventar 0,00 159,00
6541 Kontormaskiner 12 060,20 38 595,34
6550 Driftmateriale 744,40 0,00
6551 Datautstyr 1 034,00 0,00
6553 Datanett mm 142 396,80 0,00
6554 Medlemssystem 14 400,00 26 118,25
6555 Regnskapssystem 13 884,82 40 597,14
6701 Revisjonshonorar 96 120,00 54 600,00
6702 Honorar rådgivning revisjon 2 500,00 0,00
6705 Regnskapshonorarer 163 508,04 0,00
6710 Konsulenttjenester 94 725,92 84 702,88
6725 Honorar for øk og jur bistand 473 655,20 272 510,50
6790 Annen fremmed tjenes 36 733,80 0,00
6791 Div.driftsutg. 0,00 26 853,90
6800 Kontorrekvisita 11 207,57 16 602,94
6820 Trykksak 275 394,98 251 327,90
6840 Aviser, tidsskr, bøker o.l 22 721,50 17 461,03
6860 Møter, kurs, litteratur o.l. 46 317,67 0,00
6861 Eksterne kurs 90 035,00 137 233,25
6862 Kurslokaler 40 260,00 28 570,00
6890 Annen kontorkostnad 7 387,82 2 763,00
6900 Telefon 84 651,77 95 141,83
6940 Porto 117 641,24 115 258,51
7100 Bilgodtgjørelse, oppg pl 33 916,15 21 012,70
7130 Reisekostnad, oppg pl 13 200,00 0,00
7140 Reisekostnader, ikke oppg pl 500 788,90 672 900,97
7150 Diettkostnad, oppg pl 47 572,50 70 725,00
7151 Nattillegg 0,00 7 600,00
7160 Diettkostnad, ikke oppg pl 56 896,25 125 036,10
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Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 1
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5280 Annen fordel i arbeidsforhold 3 455,00 0,00
5285 Annen fordel i arb forhold, ikke  aga pl 22 500,00 0,00
5290 Motkonto gruppe 52 -305 777,00 0,00
5295 Motkonto forsikringer 0,00 -295 528,53
5296 Motkonto bompenger 0,00 -44,00
5297 Motkonto trpl naturalytelser 0,00 -4 497,00
5310 Gruppelivsforsikring 12 788,00 0,00
5320 Annen oppg.pl personalforsikring 2 788,00 0,00
5400 Arbeidsgiveravgift 257 343,07 295 916,24
5405 Arb giv avgift av feriep 29 937,22 31 231,29
5600 Hjemme Pc 0,00 -3 532,00
5800 Refusjon av sykepenger -217 061,00 -16 176,00
5801 Reduksjon aga grunnlag -217 061,00 16 176,00
5802 Motkonto reduksjon av aga-grunnlag 217 061,00 -16 176,00
5901 Gave til ansatte, ikke fradragsber 3 179,00 0,00
5910 Kantinekostnad 14 373,84 -3 600,00
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Spesifikasjon av resultatregnskapet

Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 3

7190 Annen kostnadsgodtgjørelse 0,00 60,00
7320 Reklame/annonser 21 742,80 0,00
7321 Markedsføring 0,00 142 886,81
7400 Kontingent hovedorganisajsonen 266 284,00 244 596,00
7410 Kontingent AKS 3 000,00 3 000,00
7430 Gave, ikke fradragsber 9 198,00 9 446,83
7450 Overf.lokalavdelingene 199 798,55 233 453,00
7500 Forsikringspremie 6 222,00 4 212,00
7651 Stipend, yrkesaktive 55 399,99 5 000,00
7740 Øredifferanser ved avstemming 9,67 0,00
7770 Bank- og kortgebyr 7 953,21 8 955,68
7780 Annen kostnad -761 447,91 0,00
7790 Annen kostnad 3 005,45 0,00
7791 Feilføring (kostnad) 0,00 -1 593,75
7794 Streikebidrag 152 809,00 0,00
7795 Streik, annen kostnad 36 764,84 0,00
7830 Tap på fordringer 8 300,00 0,00
7831 Tap på fordring, fradragsber 16 875,00 0,00
8599 Feilkonto 0,00 -2,00

2 723 963,15 3 157 589,38

Renteinntekt
8050 Renteinntekter -569,00 0,00
8051 Renteinntekter -111 817,38 -92 415,65

-112 386,38 -92 415,65

Annen finansinntekt
8071 Aksjeutbytte fra norske foretak -42 436,00 0,00

-42 436,00 0,00

Annen rentekostnad
8150 Rentekostnad 245,00 0,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld 1 200,25 0,00

1 445,25 0,00

Overført til OU-fond
8950 Overført til OU-fond 528 583,22 43 904,00

528 583,22 43 904,00

Overført fra OU-fond
8951 Overført fra OU-fond -1 352,00 0,00
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Spesifikasjon av resultatregnskapet

Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 1

2010 2009
Annen driftsinntekt
3000 Annonsesalg, avgiftspliktig -256 050,00 -340 050,00
3100 Abonnement -32 570,00 -33 356,63
3200 Kontingent inn 0,00 -5 567 119,32
3201 Kontingent, yrkesaktiv -5 691 071,78 0,00
3202 Kontingent Studenter -16 250,00 0,00
3203 Kontingent, ikke yrkesaktiv -28 740,00 0,00
3210 OU inn, avgiftsfri -716 822,00 -626 076,00
3230 Kursrefusjoner AKS -6 465,02 -4 976,74
3900 Div.inntekter -60,00 0,00

-6 748 028,80 -6 571 578,69

Lønn
5000 Lønn fast ansatte 1 973 752,89 2 012 513,99
5005 Overtid 6 339,40 8 242,50
5020 Honorar lønn 25 788,50 0,00
5021 Honorar lønn, ikke fp 15 690,40 0,00
5028 Forskjøvet arbeidstid 0,00 1 573,30
5092 Feriepenger 241 093,26 244 505,48
5210 Fri telefon 23 492,00 0,00
5250 Forsikringer 240 130,00 370 981,11
5251 Gruppelivsforsikring 11 700,00 0,00
5252 Ulykkesforsikring 4 500,00 0,00
5255 Personalforsikring (lønn) 0,00 295 528,53
5260 Bompenger 0,00 44,00
5270 Trekkpliktig naturalytelse 0,00 4 497,00
5280 Annen fordel i arbeidsforhold 3 455,00 0,00
5285 Annen fordel i arb forhold, ikke  aga pl 22 500,00 0,00
5290 Motkonto gruppe 52 -305 777,00 0,00
5295 Motkonto forsikringer 0,00 -295 528,53
5296 Motkonto bompenger 0,00 -44,00
5297 Motkonto trpl naturalytelser 0,00 -4 497,00
5310 Gruppelivsforsikring 12 788,00 0,00
5320 Annen oppg.pl personalforsikring 2 788,00 0,00
5400 Arbeidsgiveravgift 257 343,07 295 916,24
5405 Arb giv avgift av feriep 29 937,22 31 231,29
5600 Hjemme Pc 0,00 -3 532,00
5800 Refusjon av sykepenger -217 061,00 -16 176,00
5801 Reduksjon aga grunnlag -217 061,00 16 176,00
5802 Motkonto reduksjon av aga-grunnlag 217 061,00 -16 176,00
5901 Gave til ansatte, ikke fradragsber 3 179,00 0,00
5910 Kantinekostnad 14 373,84 -3 600,00
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Spesifikasjon av resultatregnskapet

Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 4

-1 352,00 0,00

Renter overført Konfliktfond
8941 Renter overført til Konfliktfond 60 000,00 59 664,48

60 000,00 59 664,48

Vedtatt overført til Konfliktfond
8940 Vedtatt overført til konfliktfond 128 076,00 50 000,00

128 076,00 50 000,00

Avsatt til egenkapital
8960 Ovf.til egenkapital 688 284,74 251 415,05

688 284,74 251 415,05

Avsatt til landsmøte
8953 Avsatt til landsmøte 150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00
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Sak 4

Kontrollkomiteens rapport for 
landsmøteperioden 2008-2011

Spesifikasjon av resultatregnskapet

Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 1

2010 2009
Annen driftsinntekt
3000 Annonsesalg, avgiftspliktig -256 050,00 -340 050,00
3100 Abonnement -32 570,00 -33 356,63
3200 Kontingent inn 0,00 -5 567 119,32
3201 Kontingent, yrkesaktiv -5 691 071,78 0,00
3202 Kontingent Studenter -16 250,00 0,00
3203 Kontingent, ikke yrkesaktiv -28 740,00 0,00
3210 OU inn, avgiftsfri -716 822,00 -626 076,00
3230 Kursrefusjoner AKS -6 465,02 -4 976,74
3900 Div.inntekter -60,00 0,00

-6 748 028,80 -6 571 578,69

Lønn
5000 Lønn fast ansatte 1 973 752,89 2 012 513,99
5005 Overtid 6 339,40 8 242,50
5020 Honorar lønn 25 788,50 0,00
5021 Honorar lønn, ikke fp 15 690,40 0,00
5028 Forskjøvet arbeidstid 0,00 1 573,30
5092 Feriepenger 241 093,26 244 505,48
5210 Fri telefon 23 492,00 0,00
5250 Forsikringer 240 130,00 370 981,11
5251 Gruppelivsforsikring 11 700,00 0,00
5252 Ulykkesforsikring 4 500,00 0,00
5255 Personalforsikring (lønn) 0,00 295 528,53
5260 Bompenger 0,00 44,00
5270 Trekkpliktig naturalytelse 0,00 4 497,00
5280 Annen fordel i arbeidsforhold 3 455,00 0,00
5285 Annen fordel i arb forhold, ikke  aga pl 22 500,00 0,00
5290 Motkonto gruppe 52 -305 777,00 0,00
5295 Motkonto forsikringer 0,00 -295 528,53
5296 Motkonto bompenger 0,00 -44,00
5297 Motkonto trpl naturalytelser 0,00 -4 497,00
5310 Gruppelivsforsikring 12 788,00 0,00
5320 Annen oppg.pl personalforsikring 2 788,00 0,00
5400 Arbeidsgiveravgift 257 343,07 295 916,24
5405 Arb giv avgift av feriep 29 937,22 31 231,29
5600 Hjemme Pc 0,00 -3 532,00
5800 Refusjon av sykepenger -217 061,00 -16 176,00
5801 Reduksjon aga grunnlag -217 061,00 16 176,00
5802 Motkonto reduksjon av aga-grunnlag 217 061,00 -16 176,00
5901 Gave til ansatte, ikke fradragsber 3 179,00 0,00
5910 Kantinekostnad 14 373,84 -3 600,00

Spesifikasjon av resultatregnskapet

Bibliotekarforbundet

 Bibliotekarforbundet, org.nr.: 975890988 Side 4

-1 352,00 0,00

Renter overført Konfliktfond
8941 Renter overført til Konfliktfond 60 000,00 59 664,48

60 000,00 59 664,48

Vedtatt overført til Konfliktfond
8940 Vedtatt overført til konfliktfond 128 076,00 50 000,00

128 076,00 50 000,00

Avsatt til egenkapital
8960 Ovf.til egenkapital 688 284,74 251 415,05

688 284,74 251 415,05

Avsatt til landsmøte
8953 Avsatt til landsmøte 150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

Kontrollkomitéen har i perioden be-
stått av:

Leder: Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-
Trøndelag.
Medlemmer: Ritha Helland, Øygarden 
folkebibliotek, Mona Magnussen, 
Universitetsbiblioteket i Tromsø
Varamedlem: Lone Johansen, 
Malakoff videregående skole

Kontrollkomitéen har til oppgave å 
vurdere forbundets løpende virksom-
het i forhold til vedtekter og gjeldende 
vedtak (Bibliotekarforbundets ved-
tekter § 10.1). Kontrollkomitéen skal 
holdes løpende orientert om virksom-
heten i forbundet. Alle vedtektsfestede 
organ i forbundet plikter fortløpende å 
sende informasjon om sin virksomhet 
og referat fra sine møter til komitéen 
(§ 10.3). Kontrollkomitéen kan rette 
henvendelser til organ i forbundet 
når den finner det nødvendig. Kon-

trollkomitéen har ingen rett til å gripe 
inn i avgjørelsesprosesser i forbundet 
(§ 10.4). 

Komitéen har jobbet med utgangs-
punkt i forbundets målprogram, ved-
tekter og budsjett, samt sakspapirer 
fra virksomheten i Bibliotekarforbun-
det. Komitéen har løpende mottatt alle 
sakspapirer og referater fra forbunds-
styret. Referater fra fylkeslagene er 
ikke mottatt.

Komitéen har hatt ett arbeidsmøte 
i perioden og ellers hatt kontakt pr. 
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telefon og epost.
Kontakten med forbundsstyre og 

sekretariat har vært god. Komitéen 
har avholdt ett orienteringsmøte med 
forbundsleder om konkrete saker i 
sekretariatet.

Etter komitéens oppfatning har 
arbeidet i organisasjonen som hel-
het generelt fungert bra. Retning og 
intensjon i målprogram, vedtekter og 
vedtak er fulgt på en tilfredsstillende 
måte ut fra organisasjonens forut-
setninger og det er oppnådd gode 
resultater i perioden.

I det følgende vil komitéen kort kom-
mentere arbeid og resultat knyttet til 
målprogrammets hovedoverskrifter.

Lønns- og tariffpolitikk
BF har arbeidet godt med lønns- 

og tariffpolitikk og blant annet fått 
gjennomslag for viktige krav knyt-
tet til opprydning i lønnsplaner og 
revisjon av stillingsbenevnelser. Ho-
vedoppgjøret i 2010 resulterte i 
streik i kommunesektoren, for BFs 
vedkommende den første på 12 år. 
Streikeberedskapen i organisasjonen 
var god og det er kontrollkomitéens 
oppfatning av samspillet mellom lokalt 
og sentralt nivå fungerte hensiktsmes-
sig. Lønnsoppgjørene har i perioden 
vært preget av gjennomgående gode 
resultater for medlemmene. Økt fokus 
på fylkesleddet i organisasjonen, med 
årlige samlinger for fylkesledere, 
flere forhandlingskurs og fylkesvise 
kick-off-møter i forkant av lokale for-
handlinger, har vært positive bidrag 
i organisasjonens arbeid med lønn 
og tariff.

Tett samarbeid med YS, blant annet 
gjennom god representasjon i YS´ 
sektorstyrer, er viktig for en liten or-
ganisasjon som BF. Kontrollkomitéen 
mener det er riktig fortsatt å prioritere 
dette arbeidet. 

Arbeidsforhold, fag- og 
utdanningspolitikk

Likelønn, deltid og ledelse har vært 
sentrale tema i perioden. Kontrollkomi-
téen merker seg at lokale tillitsvalgte 
har vært aktive i å sette disse temaene 
på dagsorden og at forbundsstyret har 
fulgt opp med blant annet kurstilbud 
for biblioteksjefer i kommunal sektor. 

BF har også gjennomført en un-
dersøkelse om skolebibliotekarers 
arbeid med lærebokutlån. Arbeidet har 
vært utført som et eget prosjekt på 
engasjementsbasis. Kontrollkomitéen 
mener at denne arbeidsformen kan 
være gunstig for små organisasjoner 
som BF. Slik kan forbundet bidra til å 
bringe fram kunnskap om og analyser 
av ulike arbeids- og fagpolitiske tema 
i sektoren.

Bibliotekpolitikk
Det er kontrollkomitéens oppfatning 

at BF har styrket sitt arbeid med bi-
bliotekpolitikk i perioden. Deltakelse i 
debatter på biblioteknorge-lista, i ulike 
medier og ikke minst aktivt engasje-
ment overfor stortingspolitikere har 
bidratt til å synliggjøre bibliotekpoliti-
ske saker, både innad i og utenfor 
sektoren. Det er gjort grundig arbeid 
med Stortingsmelding 23 (2008-
2009), Bibliotekmeldingen, med 
tematikk rundt ubetjente bibliotek og 
e-bøker og med innspill til revisjon av 
bibliotekloven. Dette er svært viktige 
bibliotekpolitiske spørsmål der BF i 
tråd med målprogrammet har bidratt til 
å styrke og videreutvikle bibliotekenes 
posisjon i samfunnet. Organisasjonens 
økte fokus på bibliotekpolitikk er en 
utvikling som bør fortsette i enda 
sterkere grad framover. Denne type 
aktivitet varierer nok fra fylkeslag til 
fylkeslag, men det vil være en viktig 
oppgave for BF å styrke det regionale 
og lokale nivåets arbeid med biblio-
tekpolitikk.

Organisasjon
BF har i perioden hatt flere større 

saker knyttet til arbeidsoppgaver og 
arbeidssituasjon i sekretariatet, blant 
annet med nytilsettinger og flytting 
til nye lokaler. Det har vært spesielle 
utfordringer knyttet til én konkret 
personalsak. Saken har etter kontroll-
komitéens vurdering vært godt og 
formelt riktig håndtert av sekretariat 
og forbundsstyre. 

Det er star tet samarbeid med 
ekstern regnskapsfører, noe som er 
meget positivt i forhold å redusere 
sårbarhet og frigjøre tid i sekretariatet. 
Sekretariatet har i store deler av perio-
den hatt tilnærmet lik fordeling mellom 

frikjøpt og ansatt arbeidskraft. Dette 
har bidratt til å skape en potensielt 
sårbar situasjon i forhold til erfaring 
og kompetanse, spesielt på områdene 
tarif f, forhandling og arbeidslivs-
spørsmål. Kontrollkomitéen mener at 
arbeidskraft i BF i størst mulig grad 
skal være ansatt, slik at arbeidsopp-
gavene i sekretariatet ivaretas av de 
ansatte, mens tillitsvalgte primært 
ivaretar verv-funksjoner. Dermed kan 
en lettere unngå eventuelle negative 
effekter som en dobbeltrolle mellom 
tillitsvalgt og ansatt kan medføre.

Medlemsutviklingen har vært sva-
kere enn i forrige periode. Det er 
kontrollkomitéens oppfatning at orga-
nisasjonen bør styrke rekrutteringsar-
beidet særlig overfor statlig sektor.

Ny grafisk BF-profil ble lansert i 
2009 og BFs nettsted er fornyet. Når 
det gjelder nettstedet ser kontrollko-
mitéen fortsatt forbedringspotensial, 
med økt fokus på aktualitet og inter-
aktivitet. Tidsskriftet Bibliotekaren ut-
vikler seg fortsatt meget godt, spesielt 
med tanke på fagpolitisk innhold.

Kontrollkomitéen noterer med glede 
at BF bidrar aktivt i faglig bistandsar-
beid og i perioden også har videreført 
sitt samarbeid med søsterorganisasjo-
nene i Sverige og Danmark.

Astrid Kilvik (sign.)

Ritha Helland (sign.)

Mona Magnussen (sign.)
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I BFs vedtekter heter det at ”Landsmøtet 
fastsetter kontingenten til forbundet”. 

Historikk:

Da BF ble stiftet i 1993, ble kontingen-
ten fastsatt slik: 

 y Full kontingent: 1,6 % av laveste sats 
i grunnlønn i staten pr 1. januar hvert 
kalenderår.

 y Medlemmer i halv stilling eller mindre 
betaler 75 % av full kontingent.

 y Ikke-yrkesaktive betaler kr 600,- pr år.
 y Studenter betaler kr 300 pr år.
 y Alle beløp skulle inkludere kontingent 
både til hovedorganisasjonen AF og 
kollektivt medlemskap for alle BF-
medlemmer i NBF. 

Ettersom vi måtte vente på opptak i AF og 
forhandlingsrett helt fram til 1. januar 1995, 
ble ikke disse kontingentsatsene effektuert 
før da. Og på det første ordinære landsmø-
tet i BF i 1995, ble kontingentsatsene fra 1. 
januar 1996 justert på to punkter:  

 y Full kontingent ble justert til 1,65 % av 
laveste sats i grunnlønn for biblioteka-
rer i kommunal sektor. Begrunnelsen 
for denne endringen var åpenbar: Den 
største gruppen av BFs medlemmer var 
i kommunal sektor. (Det reelle beløp ble 
da: Full kontingent kr 2700,- pr år (kr 
225,- pr mnd), og redusert kontingent 
kr 2016,- pr år (kr 168,- pr mnd).) 

 y Studentkontingenten ble redusert til kr. 
100,- pr skoleår.

På landsmøtet i 1997 ble det vedtatt ny 
struktur i kontingentsatsene:

 y Kontingenten for alle yrkesaktive utgjør 
1,3 % av medlemmets bruttolønn, med 
kr 3300,- som øvre grense og kr 1992,- 
som nedre grense. 

 y Ikke-yrkesaktive fikk kontingent på kr 
400,- pr år. 

 y Studentkontingenten fortsatte å være 
kr 100 pr skoleår.

Sak 5

Kontingent for kommende landsmøteperiode
Selv om satsene er justert, er denne 

kontingentstrukturen beholdt siden da. 
Landsmøtet i 1999 beholdt alle satser, 
både kronesummer og prosenten, bortsett 
fra at ikke-yrkesaktive fikk redusert sin 
kontingent til kr 250,- pr år. Begrunnelsen 
for dette var at beløpet måtte være lavere 
enn abonnementsprisen på Bibliotekaren, 
for å unngå at ikke-yrkesaktive meldte 
seg ut og valgte kun abonnement som 
alternativ.

Vi hadde en bred behandling i 2001. 
Landsmøtet besluttet å beholde ordnin-
gen med at kontingenten for yrkesaktive 
skal være en nærmere angitt prosent-
andel av bruttolønn, avgrenset med mi-
nimumsbeløp og maksimumsbeløp, og 
med kronebeløp for ikke-yrkesaktive og 
studenter.  Prosentsatsen for yrkesaktive 
ble justert til 1,32 prosent av bruttolønn, 
med kr. 2220,- som minimumsbeløp og 
kr. 3660,- som maksimumsbeløp pr år. 
For ikke-yrkesaktive (kr. 250,- pr år) og 
studenter (kr. 100,- pr år) ble det ingen 
endring – og for disse to gruppene er 
kontingenten aldri endret siden. 

Landsmøtet i 2003 valgte kun å jus-
tere maksimumsbeløpet for yrkesaktive 
medlemmer opp til kr. 3840,-. Prosent-
satsen og beløpene for ikke-yrkesaktive 
og studenter ble stående. Grunnlaget for 
å kunne justere opp maksimumsbeløpet 
var utviklingen i medlemmenes lønninger. 
Begrunnelsen for å øke BFs inntekter var 
å styrke organisasjonen, spesielt ved å 
bli bedre i stand til å takle medlemme-
nes økte etterspørsel etter tjenester fra 
forbundet. 

Landsmøtet i 2005 vedtok også kun 
å justere maksimumsbeløpet for yrkes-
aktive medlemmer, denne gang opp til 
kr. 4320,- pr år. Prosentsats og øvrige 
kontingentsats for medlemsgrupper ble 
ikke endret.

Begrunnelsene var også denne gang 
utviklingen i medlemmenes lønninger sett 
i forhold til maksimumskontingent.

Landsmøtet i 2008 tok også utgangs-
punkt i den merkbare lønnsutviklingen 
blant BFs medlemmer. I januar 2008 

betalte hele 49 prosent av medlemmene 
maksimumsbeløpet, som ble tatt som 
en indikasjon på at maksimumsbeløpet 
var for lavt. Landsmøtet sluttet seg også 
til forbundsstyrets vurdering av at en 
regulering av beløpet skulle ta høyde for 
bibliotekarers lønnsvekst de nærmeste 
årene. ”Hensikten må være å sikre en 
rimelig spredning på kontingentkurven 
gjennom hele landsmøteperioden”, het 
det i saksframlegget som lå til grunn for 
vedtaket. 

For å imøtekomme disse vurderingene 
vedtok landsmøtet å justere maksi-
mumsbeløpet opp fra kr. 360,- pr mnd 
(kr. 4320,- pr år), til 400,- pr mnd (kr. 
4800,- pr år). ”I januar 2008 ville en slik 
endring redusert andel medlemmer på 
maksimumsbeløpet fra 47 til 16 prosent. 
BFs inntekter ville økt med kr 183.000 
før vi tar hensyn til eventuelle lønns- eller 
medlemsøkninger i 2008”, het det i saks-
framlegget. 

Ny kontingent:

Medlemskontingenten bør stå i et rime-
lig forhold til tjenestene som samlet sett 
ytes til medlemmene. Noen medlemmer 
kan et år få problemer i arbeidet som gjør 
at Bibliotekarforbundet bruker store sum-
mer på veiledning, advokatbistand, m.m., 
en samlet innsats som langt overstiger 
kontingenten dette ene medlemmet har 
betalt. Og man vet aldri når dette be-
hovet gjelder en selv. Denne solidariske 
måten å tenke fagorganisering og kon-
tingentbetaling på, er et viktig element i 
forståelsen av kontingentnivået. Generelt 
gjelder selvfølgelig at alle medlemmer er 
del i det fellesskapet og den aktiviteten 
som gir oss forhandlingsrett og gjør at 
bibliotekarenes lønninger utvikler seg 
vesentlig bedre enn de ville ha gjort 
om ikke BF drev sin virksomhet som vi 
gjør. At BF bidrar med bibliotekpolitisk 
og faglig påvirkningsarbeid for å bedre 
rammevilkårene og arbeidsmulighetene 
til bibliotekarer og bibliotekstudenter er 
også en viktig del av bildet.

Kontingentnivået må ta utgangspunkt 
i denne solidariske tenkingen, men må 
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også ses i forhold til kontingentnivået hos 
konkurrerende forbund. Nå er kontingent-
strukturer og medlemsfordeling ulik fra 
forbund til forbund. Men i hele vår historie 
har Bibliotekarforbundet vært et rimelig 
og godt alternativ til andre forbund for 
de fleste av våre medlemmer. Vi bør være 
opptatt av at det fortsatt skal være slik. 

På denne bakgrunn er det ingen grunn 
til å endre prosentsatsen. Men med ut-
gangspunkt i at gjennomsnittslønn for 
yrkesaktive medlemmer registrert i BFs 
medlemssystem har steget med 17 % i 
perioden 2008-2011, bør det vurderes 
å justere maksimums- og minimums-
satsene.

Når det gjelder minimumssatsen: Belø-
pet er nå på 2220,- pr år, og har stått uen-
dret siden 2001. Andelen av yrkesaktive 
medlemmer på minimumskontingent har 
i siste landsmøteperiode sunket fra 6 % 
til 2 %. Oppjustering av minimumssatsen 
vil riktignok ikke gi BF store ekstra inntek-
ter. For eksempel vil en økning på 20 %, 
fra kr 185,- pr mnd til kr 222,- pr mnd, 
kun gi ca 20-30.000,- mer i årlig kon-
tingentinntekt. På den annen side er det 
BF-sekretariatets inntrykk at medlemmer 
i deltidsstillinger, som er en stor gruppe 
på minimumskontingenten, ikke bruker 
BFs tjenester noe mindre enn medlemmer 
på prosentkontingent og maksimumssats. 
Dette gjør det naturlig å foreta en viss 
økning av minimumssatsen nå. 

Når det gjelder maksimumssatsen: 
Med dagens beløp kommer medlem-
mene opp i dette taket når de får en 

årslønn på kr 363 636,- eller mer. Det 
er åpenbart at dette taket er for lavt, når 
gjennomsnittslønna for våre medlemmer 
allerede har passert dette beløpet i 2011. 
Andelen av yrkesaktive medlemmer på 
maksimumskontingent har i denne lands-
møteperioden steget fra 16 % til 65 %. 
Dersom ikke maksimumsbeløpet justeres 
opp, vil BF-kontingenten for de aller fleste 
medlemmer i løpet av landsmøteperioden 
i praksis bli et fastbeløp og ikke et pro-
sentbeløp. Og det vil i så fall bryte med 
hele den solidariske tankegangen bak 
prosentkontingenten. Med utgangspunkt 
i lønnsutviklinga for BF-medlemmer, som 
nevnt før, er det naturlig å foreslå en nær 
tilsvarende heving av maksimumsgrensen. 
En økning av månedsbeløpet fra 400,- til 
460,- (15 % økning) vil ligge innenfor en 
slik argumentasjon. Andelen medlemmer 
på maksimum kontingent vil da synke fra 
65 % til 23 %. En årlig gjennomsnittlig 
lønnsøkning på rundt 3 %, vil føre ande-
len medlemmer på maks-kontingent opp 
til ca 50 % i løpet av treårs-perioden.  
Dette må også regnes som en høy andel, 
når tankegangen bak prosentbasert 
kontingent er at det skal gjelde for de 
fleste medlemmene. Men det er samtidig 
vanskelig å foreslå en alt for stor heving 
av maks-kontingenten fra den ene dagen 
til den andre. Vi bør heller søke å gradvis 
redusere andelen på maks-kontingent 
gjennom flere landsmøter. 

Avhengig av lønnsutviklinga for biblio-
tekarer i årene framover, vil en justering 
av maks-beløpet fra kr 400,-  til kr 460,- 
innebære en økt kontingentinntekt til BF 
på 400-500.000 kroner pr år, dersom en 

ser bort fra endringer i lønnsnivå og antall 
medlemmer. Dette er en nødvendig juste-
ring for at BFs økonomi skal kunne holde 
tritt med kostnadsutviklingen i samfunnet, 
og viktig for at BF skal kunne opprettholde 
nivået på sine aktiviteter og tjenester.

Virkningsdato for kontingentendringer 
bør legges et stykke fram i tid, slik at 
sekretariatet får informert arbeidsgivere, 
som igjen trenger tid før første lønnskjø-
ring med endret kontingent.

Det foreligger ingen tungtveiende grun-
ner for å endre kontingentsatsene for 
ikke-yrkesaktive og studenter.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Bibliotekarforbundets kontingent utgjør 
1,32% av medlemmets bruttolønn.
Maksimum kontingent settes til kr 460 pr 
måned (kr 5.520 pr. år).
Minimum kontingent settes til kr 200 pr 
måned (kr 2.400 pr. år). 
Ikke-yrkesaktive medlemmer: kr 250 pr. 
år.
Studenter: kr 100 pr. skoleår.

Virkningsdato er 1. mars 2012. 

Sak 6a

Konfliktfondets størrelse

Landsmøtet i 2008 fattet følgende 
vedtak om fastsetting av konfliktfondets 
størrelse:

Konfliktfondet skal utgjøre 0,5% av 
samlet brutto lønnsmasse for BF’s yr-

kesaktive medlemmer. Avsetninger til 
konfliktfondet må vurderes ved revisjon 
av budsjettet.

Dette vedtaket har blitt fulgt opp av 
forbundsstyret med nødvendige avset-
ninger siden landsmøtet i 2008. For-
bundsstyret vil derfor foreslå at samme 
vedtak gjøres for landsmøteperioden 
2012-2014.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Konfliktfondet skal utgjøre 0,5% av 
samlet brutto lønnsmasse for BF’s yr-
kesaktive medlemmer. Avsetninger til 
konfliktfondet må vurderes ved revisjon 
av budsjettet.
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Sak 6b

Organisasjonsutvalg

Til Bibliotekarforbundets landsmøte 
i 2001 la forbundsstyret fram en sak 
om en del endringer i BFs organisasjon. 
Landsmøtet vedtok noen av disse end-
ringene, men mente samtidig at en del 
spørsmål måtte vurderes grundigere 
før de kunne settes i verk. Landsmøtet 
fattet derfor følgende vedtak:  

”Forbundsstyret nedsetter et organi-
sasjonsutvalg som skal vurdere disse og 
andre organisasjonsendringer fram mot 
neste landsmøte i 2003. Utvalget skal 
se på fylkeslagenes funksjon, lands-
styrets funksjon og sammensetning, 
forholdet mellom BFs organisasjon og 
de tillitsvalgte, bl.a. evt. vedtektsregu-
lering av BFs arbeidsplassorganisering, 
lengden på landsmøteperiodene og 
eventuelt andre organisasjonsmessige 
forhold i BF. Forbundsstyret fastsetter 

nærmere mandat for utvalget.”
Dette organisasjonsutvalget leverte 

sitt forslag til 2003-landsmøtet, der det 
ble gjort noen vedtektsendringer om 
varslingsfrist for landsmøte, utsending 
av landsstyre-beretning, fylkesstyrenes 
valgperiode og innføring av klubbstyrer. 
Forbundsstyret ble også pålagt å jobbe 
spesielt med rekrutteringen fra statlig 
sektor. For øvrig ble rapporten tatt til 
etterretning av landsmøtet, og spilte 
dermed en viktig rolle i forbundsstyrets 
arbeid med organisasjonen i perioden 
2003-2005. 

I tida etter dette har ikke BF nedsatt 
noe eget organisasjonsutvalg for å se 
om vi er organisert på en best mulig 
måte for å møte utfordringene organi-
sasjonen står overfor nå. 

Det er naturlig at disse spørsmålene 
belyses med en del års mellomrom, 
og nå kan tida igjen være inne til å få 
et utvalg til å se på organisatoriske 
spørsmål. 

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Det nye forbundsstyret oppretter et organisa-
sjonsutvalg til å belyse følgende spørsmål: 
 y Inndelingen i fylkeslag
 y Fylkeslagenes arbeidsoppgaver
 y Forholdet mellom tillitsvalgte, arbeidsplas-
sorganiseringen og BF som organisasjon

 y Medlemskategorier i BF
 y Lederstrukturen i sekretariatet
 y Forholdet mellom forbundsstyre, sekreta-
riat og organisasjonen for øvrig

 y Erfaringer med treårige landsmøteperioder
 y Delegatfordelingen til landsmøtene
 y Landsstyrets rolle
 y Vurdere behovet for instruks for valgko-
mitéen

 y Vurdere godtgjørelse for medlemmer av 
forbundsstyret

Organisasjonsutvalget leverer egen rapport 
til forbundsstyret innen utgangen av 2012. 
Rapporten legges fram for landsmøtet i 
2014.

Sak 7

Forslag til Målprogram 2011-2014

A. Samfunnsliv

Bibliotekarforbundet skal arbeide for 
at bibliotekarer skal være konkur-
ransedyktige innenfor alle former for 
kunnskapsorganisering og formidling 
av informasjon og kultur. Standarden 
på utdanning og yrkesutøvelse skal best 
mulig ivareta samfunnets og brukernes 
behov for bibliotekarkompetanse i 
dagens og morgendagens samfunn. 
Bibliotekarforbundet skal være tydelig i 
den bibliotekpolitiske debatten, og skal 
sette bibliotekfaglige saker på dagsor-
den, i tråd med organisasjonens mål og 
medlemmenes interesser.

Bibliotekarforbundets overordna mål 
er å øke etterspørselen etter biblio-
tekarers kompetanse, og å styrke og 
videreutvikle bibliotekenes posisjon i 
samfunnet. 

For å nå målsettingen vil Bibliotekar-
forbundet:

A.1 Arbeide for at forsknings- og ut-
viklingsarbeid blir gjort kjent for 
bibliotekarer, slik at yrkesutøvelsen 
baseres på tilgjengelig kunnskap.

A.2 Synliggjøre bibliotekforskning og 
bibliotekutvikling overfor omverde-
nen.

A.3 Sette bibliotekpolitiske spørsmål på 
den politiske agenda lokalt så vel 
som nasjonalt.

A.4 Arbeide for at bibliotekarutdan-
ningene og bibliotekarers yrkes-

utøvelse holder en høy faglig og 
yrkesetisk standard. 

A.5 Være en aktiv part i bibliotekarers 
kompetanseutvikling.

B. Arbeidsliv

Bibliotekarforbundet skal arbeide for 
å være den naturlige fagorganisasjon 
for alle bibliotekarer. Forbundet skal 
arbeide for å sikre bibliotekarer gode 
arbeidsforhold. I dette arbeidet må 
forbundet fremme bibliotekarer som 
profesjon i arbeidsmarkedet, så vel som 
å ivareta det enkelte medlems rettighe-
ter i konkrete saker. 

Bibliotekarforbundets overordna mål 
er å sørge for at arbeidsvilkårene for 
bibliotekarer forsvares og bedres.
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For å nå målsettingen vil Bibliotekar-
forbundet:

B.1 Arbeide for at opparbeidede 
rettigheter som er lovfestet i 
arbeidsmiljøloven skal forsvares 
og videreutvikles.

B.2 Forsvare normalarbeidsdagen.
B.3 Arbeide for å videreføre IA-

avtalen.
B.4 Bidra til at seniortiltakene i ar-

beidslivet videreutvikles.
B.5 Arbeide for at bibliotekarstillinger 

som hovedregel skal være hele.
B.6 Arbeide for fagutdannet biblio-

teksjef i 100 % stilling i alle kom-
muner.

B.7 Arbeide for å sikre bibliotekarer 
best mulig lederkompetanse.

B.8 Arbeide for flere stillinger med 
krav om masterutdanning for 
bibliotekarer.

B.9 Arbeide for bedre finansierings-
ordninger for videre- og etterut-
danning.

B.10 Arbeide for gode muligheter for 
karriereutvikling, både faglig og 
administrativt.

B.11 Arbeide for å utvide arbeidsmar-
kedet for bibliotekarer.

B.12 Arbeide for fagutdannet biblio-
tekar i alle skolebibliotek i den 
videregående skole og sikre 
bibliotekarkompetanse i grunn-
skolen.

B.13 Arbeide for at skolebibliotekarene 
skal inngå som en del av skolens 
pedagogiske tilbud.

C. Lønn og tariff

Bibliotekarforbundets lønnspolitikk skal 
gjenspeile bibliotekarers samfunnsmes-
sige rolle. Forbundet skal arbeide for 
at medlemmenes lønnsutvikling og 
lønnsvilkår samsvarer med utdanning, 
kompetanse og ansvar. Alle forhandlin-
ger skal søke å utjevne kjønnsbetingede 
lønnsforskjeller. 
For å nå målsettingen vil Bibliotekar-
forbundet:
 
C.1 Arbeide for at forhandlingsmo-

dellen med to nivåer, sentrale og 
lokale forhandlinger,  skal 
beholdes i alle sektorer, samt at 
den frie og selvstendige forhand-

lingsretten må  forsvares.
C.2 Arbeide for at opparbeidede 

velferdsordninger i tariffavtalene 
skal forsvares og  videreutvi-
kles.

C.3 Arbeide for at pensjonsrettighe-
tene i de offentlige tariffområdene 
skal forsvares.

C.4 Arbeide for at lønn skal priorite-
res høyere enn sosiale goder i 
sentrale forhandlinger. 

C.5 Arbeide for at begynnerlønnen for 
bibliotekarer skal stå i samsvar 
med utdanningsnivå  i alle 
tariffområder.

C.6 Arbeide for at minstelønnsnivået 
mellom tariffområdene harmoni-
seres.

C.7 Arbeide for at etter- og videre-
utdanning skal gi lønnsmessig 
uttelling.

C.8 Arbeide for at arbeidstakerne får 
feriepenger av sykepenger ut 
over 10 uker.

C.9 Arbeide for å sikre at bibliotekare-
nes stillingskoder i tariffområdet 
avspeiler faktisk  stillingsstruk-
tur.

C.10 Arbeide for at medlemmene gjø-
res i stand til å ta ansvar for egen 
lønn.

C.11 Arbeide for at medlemmene er 
informert om sine rettigheter og 
muligheter for  lønnsutvik-
ling.

C.12 Arbeide for å få forhandlingsrett 
ved alle arbeidssteder der Biblio-
tekarforbundet er representert.

Kommunalt tariffområde (KS)
C.13 Arbeide for at ansiennitet skal gi 

lønnsmessig uttelling også etter 
10 år. 

C.14 Arbeide for at bibliotekarers lønn 
samsvarer med andre yrkesgrup-
per med lik utdanning og/eller likt 
ansvar. 

C.15 Arbeide for å sikre lønnsmessig 
avstand mellom grunnkoden og 
avansements- og lederkodene.

Tariffområde: Oslo kommune 
C.16 Arbeide for at det gjenskapes 

tilstrekkelig lønnsmessig avstand 
mellom grunnkoden og  
avansements- og lederkodene.

C.17 Arbeide for at lønnssystemet i 
Oslo kommune forenkles.

Tariffområde: Spekter
C.18 Arbeide for at ansiennitet skal gi 

lønnsmessig uttelling også etter 
10 år.

C.19 Arbeide for at bibliotekarenes 
stillingskoder i tariffområdet blir 
ryddet opp i og gjøres gjennom-
gående.

C.20 Arbeide for at bibliotekarer i 
helseforetak skal ha benevnelse 
Spesialbibliotekar og flyttes til 
stillingsgruppe 5 i lønnssyste-
met.

.
Statlig tariffområde
C.21 Arbeide for å sikre at stillingsko-

dene på lønnsplan 90.205 behol-
der differensierte benevnelser.

C.22 Arbeide for å få en egen stillings-
kode for avdelingsbibliotekar eller 
bibliotekleder.

Privat tariffområde
C.23 Yte rådgivning og bistand til 

ansatte i aktuelle private virksom-
heter.

C.24 Prioritere tariffregulert lønn fram-
for bonusordninger.
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Sak 8

Budsjett 2012 - 2014
Forbundsstyret legger fram følgende 
forslag til budsjett for 2012 -2014:

Inntekter 2012 2013 2014
Kontingent 6 500 000 6 842 000 7 141 000
Abonnement 30 000 30 000 30 000
Annonser 280 000 280 000 280 000
OU‐fond 540 000 550 000 560 000
Diverse 10 000 10 000 10 000
Sum 7 360 000 7 712 000 8 021 000

Utgifter
Kontingent HO ‐280 000 ‐294 000 ‐309 000
Lønn ‐3 209 000 ‐3 327 000 ‐3 474 000
Husleie ‐200 000 ‐440 000 ‐504 000
Drift kontor ‐771 000 ‐809 000 ‐850 000
Reiser og møter ‐535 000 ‐554 000 ‐587 000
Kurs ‐450 000 ‐473 000 ‐496 000
Stipend ‐72 000 ‐76 000 ‐79 000
Bibliotekaren ‐688 000 ‐722 000 ‐759 000
Fylkeslag ‐220 000 ‐231 000 ‐243 000
Markedsføring ‐300 000 ‐125 000 ‐131 000
Advokathonorar ‐400 000 ‐420 000 ‐441 000
Diverse utgifter ‐25 000 ‐26 000 ‐28 000
Landsmøte  0 0 ‐150 000
Sum -7 150 000 -7 497 000 -8 051 000

Driftsresultat 210 000 215 000 -30 000

Investeringer
IT‐investeringer 0 0 0
Nye kontorlokaler ‐100 000 ‐100 000 0
Sum investeringer -100 000 -100 000 0

Finansposter
Renteinntekter 140 000 140 000 140 000
Renteutgifter 0 0 0
Resultat finans 140 000 140 000 140 000

Årsresultat 250 000 255 000 110 000

Overføringer
Landsmøtet  ‐150 000 ‐150 000 0
Konfliktfond ‐25 000 ‐30 000 ‐35 000
Renter konfliktfond ‐75 000 ‐75 000 ‐75 000
Sum -250 000 -255 000 -110 000

Resultat 0 0 0
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Sak 9

Vedtektsendringer

§ 1 FORMÅL

Nåværende:
Bibliotekarforbundet (BF) er et landsomfat-
tende fagforbund, med formål å arbeide for 
medlemmenes lønns-og arbeidsvilkår, høy 
faglig standard i såvel utdanning til som utø-
velse av faget, samt samarbeid og forståelse 
mellom yrkes-gruppene i bibliotek-, doku-
mentasjons- og informasjonssektoren.

Forslag til ny:
Bibliotekarforbundet (BF) er et landsomfat-
tende, partipolitisk uavhengig fagforbund. 
BFs formål er å arbeide for medlemmenes 
lønns- og arbeidsvilkår, høy faglig standard 
i utdanningen og i utøvelse av faget, samt 
arbeide for økt forståelse for bibliotekarenes 
og bibliotekenes rolle.

Begrunnelse:
Endringen innebærer ingen endring i BFs 
formål, - bare en presisering av vår parti-
politiske uavhengighet. 
Paragrafens siste ledd speiler at BF de før-
ste årene hadde behov for å presisere at BF 
var en organisasjon ”bare” for bibliotekarer. 
Et historisk bakteppe vi ikke lenger trenger 
å ta med oss i vedtektene.

§ 2 MEDLEMSKAP

§ 2.1

Nåværende:
For å bli medlem må en ha bachelor eller 
mastergrad der minst 120 studiepoeng 
er bibliotekfag, eller en tilsvarende eldre 
utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk 
utdanning. 

Forslag til ny:
For å bli medlem må en ha bachelor eller 
mastergrad der minst 120 studiepoeng er 
bibliotekfag, eller en tilsvarende eldre utdan-
ning, eller en tilsvarende utenlandsk utdan-
ning. Universitetsbibliotekarer / fagreferenter 
kan også opptas som medlemmer.

Begrunnelse:
Endringen åpner for medlemskap også 
for universitetsbibliotekarer / fagrefe-

renter. Det har vært et ønske blant noen 
universitetsbibliotekarer / fagreferenter, 
uten 120 studiepoeng bibliotekfag, om 
medlemskap i BF, men disse har måttet 
avvises med bakgrunn i denne paragra-
fen. Det er ikke knyttet krav om et visst 
antall studiepoeng bibliotekfag til disse 
stillingene, og forbundsstyret ønsker 
heller ikke å fremme forslag om å fjerne 
dette kravet. Samtidig mener vi det bør 
åpnes for medlemskap for denne stillings-
gruppen pga stillingenes bibliotekfaglige 
innhold, uten å knytte det til kravet om 
studiepoeng. 

§ 2.2

Nåværende:
Bibliotekarstudenter kan opptas som stu-
dentmedlemmer i forbundet.

Forslag til ny:
Studenter kan opptas som studentmedlem-
mer. Studentmedlemskap gir ikke rett til 
bistand i arbeidsforhold, men er for øvrig å 
regne som et ordinært medlemskap. Etter 
endt bibliotekarutdanning må vitnemål sen-
des til BF før medlemmet kan registreres 
som ordinært medlem.

Begrunnelse:
Bibliotekarstudenter er endret til studenter 
fordi dette også kan dreie seg om bibliote-
karer som videreutdanner seg i helt andre 
fag og som i studieperioden ønsker å 
registreres som studentmedlem.
Formuleringen om redusert rett til bistand 
i arbeidsforhold innebærer ingen endring 
i BFspraksis, - bare en presisering av gjel-
dende praksis. 

§ 4 UTELUKKING

§ 4.1

Nåværende:
Et medlem som handler i strid med for-
bundets vedtekter, eller på annen måte 
har handlet til alvorlig skade for forbun-
det, kan suspenderes i inntil 2 år eller 
ekskluderes. 

Forslag til ny:
Et medlem som handler i strid med for-
bundets vedtekter, eller på annen måte 

har handlet til alvorlig skade for forbun-
det, kan suspenderes i inntil 3 år eller 
ekskluderes. 

Begrunnelse:
Endringen er en konsekvens av at landsmø-
teperioden er endret fra 2 til 3 år.

§ 6 RETTIGHETER OG PLIKTER

§ 6.3

Nåværende:
Medlemmene skal melde navne- og adres-
seforandring og endrede ansettelsesforhold 
til forbundet sentralt innen 1 måned etter 
at endringen skjedde.

Forslag til ny:
Medlemmene skal melde navne- og adresse-
forandring og endrede anset-telsesforhold/-
betingelser til forbundet sentralt innen 1 
måned etter at endringen skjedde.

Begrunnelse:
Med endrede ansettelsesforhold/-betin-
gelser menes for eksempel endret lønn og 
stillingskode.

§ 7 LANDSMØTET

§ 7.2

Nåværende:
Landsmøtet sammenkalles av forbunds-
styret. Sted og tidspunkt for ordinært 
landsmøte gjøres kjent med 6 måneders 
varsel. Innkalling og sakspapirer sendes 
ut senest 4 uker før landsmøtet. 

Forslag til ny:
Landsmøtet sammenkalles av forbunds-
styret. Sted og tidspunkt for ordinært 
landsmøte gjøres kjent med 6 måneders 
varsel. Innkalling og sakspapirer sendes 
delegatene senest 4 uker før landsmøtet. 
Innkalling og sakspapirer skal gjøres til-
gjengelig for medlemmene.

Begrunnelse:
En presisering av gjeldende praksis om at 
delegatene får sakspapirer tilsendt, mens 
sakspapirer skal være tilgjengelig for alle 
medlemmer på BFs nettsider.  



32   BF-landsmøtet 2011

[ BFs LANDSMØTEDAGER 10. - 11. NOVEMBER 2011 ]

§ 7.3

Nåværende: 
Saker som ønskes behandlet av lands-
møtet skal være levert forbundsstyret 
senest 4 uker før landsmøtet. Landsmøtet 
kan med 3/4 flertall vedta å behandle 
saker mottatt mindre enn 4 uker før 
landsmøtet.

Forslag til ny:
Saker som ønskes behandlet av lands-
møtet skal være levert forbundsstyret 
senest 6 uker før landsmøtet. Landsmøtet 
kan med 3/4 flertall vedta å behandle 
saker mottatt mindre enn 6 uker før 
landsmøtet.

Begrunnelse:
Endringen innebærer en opprydding i 
tidsplanen før landsmøtet. Saker skal være 
levert 6 uker før landsmøtet og skal sen-
des ut 4 uker før landsmøtet. Jfr § 7.2

§ 7.6

Nåværende:
Landsmøtet skal behandle følgende 
saker:
a) Forbundsstyrets beretning for lands-

møteperioden.
b) Regnskap og revisjonsberetninger 

siden forrige landsmøte.
c)  Kontrollkomitéens rapport.
d) Kontingent for kommende landsmø-

teperiode.
e)  Innkomne saker.
f)  Målprogram.
g)  Budsjett.
h)  Endringer i vedtektene.
i)  Valg:
 Leder i forbundet.
 Nestleder i forbundet.
 5 medlemmer til forbundsstyret.
 5 varamedlemmer (i nummerer t  

rekkefølge) til forbundsstyret.
 Leder og 2 medlemmer til valg-

komité.
 1 varamedlem til valgkomité.
 Leder og 2 medlemmer til kontroll-

komité.
1 varamedlem til kontrollkomité.

Forslag til ny:
Landsmøtet skal behandle følgende 
saker:
a) Forbundsstyrets beretning for lands-

møteperioden.

b) Regnskap og revisjonsberetninger 
siden forrige landsmøte.

c)  Kontrollkomitéens rapport.
d) Kontingent for kommende landsmøte-

periode. 
e)  Konfliktfondets størrelse 
f)  Innkomne saker.
g)  Målprogram.
h)  Budsjett.
i)  Vedtekter. 
j)  Valg:
 Leder i forbundet.
 Nestleder i forbundet.
 5 medlemmer til forbundsstyret.
 5 varamedlemmer (i nummerer t  

rekkefølge) til forbundsstyret.
 Leder og 2 medlemmer til valg-

komité.
 1 varamedlem til valgkomité.
 Leder og 2 medlemmer til kontroll-

komité.
 1 varamedlem til kontrollkomité.

Begrunnelse:
e): Punktet er føyet til som en konsekvens 

av at §16 sier at landsmøtet skal fast-
sette konfliktfondets størrelse.

i):  En mer presis formulering: landsmøtet 
skal behandle vedtektene, - de må ikke 
nødvendigvis endres.

§ 7.7

Nåværende:
Når forbundsstyret finner at særlig viktige 
saker gjør det nødvendig, når minst 1/4 av 
medlemmene krever det, eller når minst 
halvparten av fylkeslagene krever det skal 
forbundsstyret sammenkalle til ekstraordi-
nært landsmøte med minst 10 dagers skrift-
lig varsel. Slikt landsmøte skal bare behandle 
de sakene som var årsaken til at det ble 
sammenkalt. Som delegater møter de som 
ble valgt som delegater til siste ordinære 
landsmøte på fylkeslagenes årsmøter.

Forslag til ny:
Når forbundsstyret finner at særlig viktige 
saker gjør det nødvendig, når minst 1/4 av 
medlemmene krever det, eller når minst 
halvparten av fylkeslagene krever det skal 
forbundsstyret sammenkalle til ekstraordi-
nært landsmøte med minst 6 ukers skriftlig 
varsel. Slikt landsmøte må avholdes senest 
3 måneder etter at forbundsstyret har mot-
tatt kravet, og skal bare behandle de sakene 
som var årsaken til at det ble sammenkalt. 
Delegater velges på ekstraordinære møter 

i fylkeslagene. Antall delegater fra hvert 
fylkeslag står i forhold til antall medlemmer 
pr. 1. januar i møteåret, etter samme skala 
som for ordinært landsmøte.

Begrunnelse:
6 ukers skriftlig varsel i stedet for 10 dager: 
dette er for å gi fylkeslagene den tiden de 
trenger for å sammenkalle til ekstraordinært 
møte for å velge delegater.
Endringen med å velge nye delegater til 
det ekstraordinære landsmøtet kommer av 
at de enkelte fylkeslagene kan ha endret 
medlemstall og dermed oppnådd nye de-
legattall, samt at tidligere delegater kan ha 
flyttet og endret fylkeslag. Sannsynligheten 
for slike endringer har økt ved overgang til 
3 års landsmøteperiode.

§ 8 LANDSSTYRET

§ 8.1

Nåværende:
Landsstyret kan fatte vedtak om forbundets 
inn- og utmelding av hovedsammenslutnin-
ger. Landsstyret er for øvrig et rådgivende 
organ for forbundsstyret.

Forslag til ny:
Landsstyret kan fatte vedtak om forbundets 
inn- og utmelding av hovedsammenslutnin-
ger. Jfr. §15.1. Landsstyret er for øvrig et 
rådgivende organ for forbundsstyret. 

Begrunnelse:
Tilføyelsen er kun en krysshenvisning til 
paragrafen der dette er nevnt.

§ 8.4

Nåværende:
Landsstyret skal på sine møter drøfte og evalu-
ere oppnådde mål og pågående aktiviteter, på 
bakgrunn av forbundsleders beretning. Beret-
ningen sendes ut senest 14 dager før møtet.

Forslag til ny:
Landsstyret skal på sine møter drøfte og eva-
luere oppnådde mål og pågående aktiviteter, 
på bakgrunn av forbundsleders beretning. 
Beretningen sendes ut senest 14 dager før 
møtet og sakspapirer 1 uke før møtet.

Begrunnelse:
Tilsending av sakspapirer i forkant av lands-
styremøtet vil gi landsstyremøtet anledning 
til å forberede og sette seg inn i de sakene 
som skal tas opp.
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§ 9 FORBUNDSSTYRET

§ 9.3

Nåværende:
Forbundsstyret er vedtaksført når minst 4 
medlemmer er tilstede, hvorav leder eller 
nestleder er den ene. Vedtak blir gjort 
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 
har lederen dobbeltstemme.

Forslag til ny:
Forbundsstyret er beslutningsdyktig når 
minst 4 medlemmer er tilstede, hvorav 
leder eller nestleder er den ene. Vedtak 
blir gjort med alminnelig flertall. Ved stem-
melikhet har lederen dobbeltstemme. 

Begrunnelse:
Beslutningsdyktig er et bedre ord enn vedtaks-
ført. Ingen endring i paragrafens innhold.

§ 9.5

Nåværende:
Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg 
bestående av leder, nestleder og ett styre-
medlem med varamedlem. Forbundets leder 
og nestleder skal være arbeidsutvalgets leder 
og nestleder. Arbeidsutvalget er vedtaksført 
bare når det er fulltallig. Forbundsstyret kan 
delegere myndighet til arbeidsutvalget.

Forslag til ny:
Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg 
bestående av leder, nestleder og ett styre-
medlem med varamedlem. Forbundets leder 
og nestleder skal være arbeidsutvalgets leder 
og nestleder. Arbeidsutvalget er beslutnings-
dyktig bare når det er fulltallig. Forbundsstyret 
kan delegere myndighet til arbeidsutvalget. 

Begrunnelse:
Beslutningsdyktig er et bedre ord enn vedtaks-
ført. Ingen endring i paragrafens innhold.

§ 9.7

Nåværende:
Forbundsstyret vedtar oppretting og nedlegging 
av utvalg, godkjenner retningslinjer for disse, og 
peker ut representanter til utvalgene.

Forslag til ny:
Forbundsstyret vedtar oppretting og ned-
legging av utvalg, godkjenner retningslinjer 
og myndighet for disse, og peker ut repre-
sentanter til utvalgene. 

Begrunnelse:
Endringen innebærer kun en presisering.

§ 10 KONTROLLKOMITÉ

§ 10.2

Nåværende:
Kontrollkomitéen består av leder og 2 
medlemmer, med 1 varamedlem.

Forslag til ny:
Kontrollkomitéen består av en leder og 2 
medlemmer, med 1 varamedlem.

Begrunnelse:
Grammatisk endring for at leder ikke skal 
kunne tolkes som forbundsstyrets leder.

§ 11 VALGKOMITÉ

§ 11.2

Nåværende:
Valgkomitéen består av leder og 2 med-
lemmer, med 1 varamedlem.

Forslag til ny:
Valgkomitéen består av en leder og 2 
medlemmer, med 1 varamedlem.

Begrunnelse:
Grammatisk endring for at leder ikke skal 
kunne tolkes som forbundsstyrets leder.

§ 12 FYLKESLAG

§ 12.3

Nåværende:
Hvert fylkeslag dekker ett eller flere 
fylker. Yrkesaktive medlemmer hører til i 
det fylkeslag som dekker arbeidsplassen. 
Ikke-yrkesaktive hører til i det fylkeslag som 
dekker stedet der de bor. Fylkeslagene skal 
omfatte alle forbundets medlemmer. Ved 
tvil avgjør forbundsstyret hvilket fylkeslag 
et medlem skal tilhøre.

Forslag til ny:
Hvert fylkeslag dekker ett eller flere fylker. Yr-
kesaktive medlemmer hører til i det fylkeslag 
som dekker arbeidsplassen. Ikke-yrkesaktive 
hører til i det fylkeslag som dekker stedet 
der de bor. Studentmedlemmer hører til i 
det fylkeslaget som dekker studiestedet. 
Fylkeslagene skal omfatte alle forbundets 
medlemmer. Ved tvil avgjør forbundsstyret 
hvilket fylkeslag et medlem skal tilhøre. 

Begrunnelse:
Endringen innebærer kun en presisering av hvor 
studentmedlemmene har sin organisatoriske 
tilhørighet. Deltidsstudenter som bor og arbei-
der på hjemstedet og fremdeles opprettholder 
ordinært medlemskap med fulle rettigheter er 
fremdeles tilknyttet til sitt fylkeslag.

§ 12.8

Ny paragraf:
Fylkeslagets styre er beslutningsdyktig 
ved minst 2/3’s deltakelse.

Begrunnelse:
En ny tilføyelse til vedtektene for å presi-
sere fylkesstyrets beslutningsdyktighet.

§ 12.9

Endring av paragrafnummer:
Fylkeslagets styre får tildelt midler av forbunds-
styret til drift av fylkeslaget. Fylkeslagets styre 
har ikke anledning til å skrive ut egen kontin-
gent til medlemmene. Fylkeslagets styre er 
økonomisk ansvarlig for fylkeslagets drift.

Begrunnelse:
Endringen er en konsekvens av at vi har 
laget en ny § 12.8. Innholdet er uendret.

§ 13 ARBEIDSPLASSORGANISERING

§ 13.1

Nåværende:
På arbeidsplasser med kun ett medlem, er 
vedkommende å regne som tillitsvalgt.
På arbeidsplasser med 2 eller flere med-
lemmer velges tillitsvalgt for ett år av gan-
gen. Valgmøtet avholdes innen utgangen 
av februar. Melding om valget sendes 
forbundsstyret og fylkesstyret.

Forslag til ny:
På arbeidsplasser med kun ett medlem, 
er vedkommende fra BFs side å regne 
som tillitsvalgt.
På arbeidsplasser med 2 eller flere med-
lemmer velges tillitsvalgt for ett år av gan-
gen. Valgmøtet avholdes innen utgangen 
av februar. Melding om valget sendes 
forbundsstyret og fylkesstyret.

Begrunnelse:
Endringen innebærer en presisering av at 
det er BFs syn på tillitsvalgt som her blir 
vist. Den enkelte kommune/arbeidsplass 
kan velge å tolke dette annerledes.
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Sak 10

Valgkomitéens innstilling til nytt forbunds-
styre og ny kontrollkomité i BF 2011-2014:
Forbundsstyre:

Leder:
Monica Deildok, leder, Bibliotekarforbundet

Nestleder:
Margunn Haugland, bibliotekar, Skien videregående skole, avd. Brekkeby

Styremedlemmer:
Elisabeth Bergstrøm, bibliotekleder, Longyearbyen bibliotek
Monica Skybakmoen, biblioteksjef, Elverum bibliotek 
Mette Rysjedal, biblioteksjef, Fjaler folkebibliotek
Knut Hverven, bibliotekar, Lovisenberg diakonale høgskole
Monica Roos, forskningsbibliotekar, Høgskolen i Bergen

Varamedlemmer:
1. vara:  Randi Egge Svendsen, bibliotekar, Moss bibliotek 
2. vara:  Anne Husøy, avdelingsleder, Molde bibliotek
3. vara:  Kari Angelsen, informasjonsmedarbeider, Bodin videregående skole
4. vara:  Gro F. Haugastuen, document manager, Statoil 
5. vara:  Arild Skalmeraas, bibliotekleder, Høgskolen i Telemark 

Kontrollkomité:

Leder:  Ola Eiksund, biblioteksjef, Arendal bibliotek
Medlemmer: Astrid Kilvik, hovedbibliotekar, Høgskolen i Sør-Trøndelag
  Ritha Helland, biblioteksjef, Øygarden bibliotek
Vara:  Mona Magnussen, spesialbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Tromsø

Bodø, 28. september 2011
Anne Woje, leder (sign.)  Richard Madsen (sign.)  Monica Nævra (sign.)

Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité:
Leder:  Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek

Medlemmer: Richard Madsen, Holmestrand bibliotek
  Ingrid Ericson, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Vara:  Susanne Baumgärtel, Troms fylkesbibliotek
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§ 1 FORMÅL

Bibliotekarforbundet (BF) er et landsomfattende fagforbund, med 
formål å arbeide for medlemmenes lønns-og arbeidsvilkår, høy 
faglig standard i såvel utdanning til som utøvelse av faget, samt 
samarbeid og forståelse mellom yrkes-gruppene i bibliotek-, do-
kumentasjons- og informasjonssektoren.

§ 2 MEDLEMSKAP

2.1
For å bli medlem må en ha bachelor eller mastergrad der minst 120 
studiepoeng er bibliotekfag, eller en tilsvarende eldre utdanning, 
eller en tilsvarende utenlandsk utdanning.

2.2
Bibliotekarstudenter kan opptas som studentmedlemmer i for-
bundet.

2.3
Innmelding skal gjøres skriftlig til forbundet sentralt.

2.4
Tvilstilfelle om medlemskap avgjøres av forbundsstyret.

§ 3 UTMELDING

3.1
Utmelding skal gjøres skriftlig til forbundet sentralt.

3.2
Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmel-
ding er mottatt i forbundet.

3.3
Utmelding kan ikke skje i perioder der forbundet har varslet konflikt 
eller er i konflikt.

§ 4 UTELUKKING

4.1
Et medlem som handler i strid med forbundets vedtekter, eller 
på annen måte har handlet til alvorlig skade for forbundet, kan 
suspenderes i inntil 2 år eller ekskluderes.

4.2
Forbundsstyret fatter vedtak om suspensjon. Det kreves 2/3 flertall.

4.3
Landsmøtet fatter vedtak om eksklusjon. Det kreves 2/3 flertall.

Gjeldende vedtekter for BF
Vedtekter for Bibliotekarforbundet, vedtatt på stiftelsesmøtet 12. juni 1993, endret på landsmøter 29.september 1995, 18. april 1997, 16. 
april 1999, 20. april 2001, 13. juni 2003, 15. april 2005 og 8. april 2008.

4.4
Vedtak om suspensjon eller eksklusjon kan bare fattes etter 
at vedkommende skriftlig er gjort kjent med saken og har fått 
anledning til å uttale seg.

4.5
Den suspenderte har anledning til å anke avgjørelsen til lands-
møtet. Suspensjonen står ved lag til landsmøtet har behandlet 
saken. Landsmøtet avgjør saken med simpelt flertall.

4.6
Et medlem som er ekskludert kan gjenopptas som medlem etter 
vedtak av landsmøtet. Det kreves simpelt flertall.

4.7
Et medlem som skylder kontingent for mer enn 6 måneder strykes.

§ 5 KONTINGENT

5.1
Landsmøtet fastsetter kontingenten til forbundet.

5.2
Forbundsstyret kan skrive ut ekstraordinær kontingent i forbin-
delse med arbeidskonflikt.

§ 6 RETTIGHETER OG PLIKTER

6.1
Alle medlemmer har rett til å fremme saker for forbundets organer 
og til å delta på medlemsmøter i sitt fylkeslag.

6.2
Det er ethvert medlems plikt å rette seg etter vedtekter og vedtak 
fattet av vedtektsfestede organer i forbundet.

6.3
Medlemmene skal melde navne- og adresseforandring og endrede 
ansettelsesforhold til forbundet sentralt innen 1 måned etter at 
endringen skjedde.

§ 7 LANDSMØTET

7.1
Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Ordinært landsmøte 
avholdes hvert 3. år.

7.2
Landsmøtet sammenkalles av forbundsstyret. Sted og tidspunkt 
for ordinært landsmøte gjøres kjent med 6 måneders varsel. 
Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 4 uker før landsmøtet.



37   BF-landsmøtet 2011

[ BFs LANDSMØTEDAGER 10. - 11. NOVEMBER 2011 ]

7.3
Saker som ønskes behandlet av landsmøtet skal være levert 
forbundsstyret senest 4 uker før landsmøtet. Landsmøtet 
kan med 3/4 flertall vedta å behandle saker mottatt mindre 
enn 4 uker før landsmøtet.

7.4
Landsmøtet består av delegater, valgt blant medlemmene i 
hvert fylkeslag. Fylkeslagets leder skal være en av delega-
tene. Antall delegater fra hvert fylkeslag står i forhold til antall 
medlemmer pr. 1.januar i møteåret, etter følgende skala:

 < 29 medlemmer     2 delegater 
   30 – 69 medlemmer     3 delegater 
   70   –    109 medlemmer     4 delegater
 110 – 169 medlemmer  5 delegater
 170 – 249 medlemmer  6 delegater
 250 – 349 medlemmer  7 delegater
 350 <        medlemmer  8 delegater

Bare de valgte delegatene har stemmerett.

7.5
Medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret har møte-, 
tale- og forslagsrett på landsmøtet. Landsmøtet avgjør i 
hvilke saker inviterte gjester også har tale- og forslagsrett.

7.6
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Forbundsstyrets beretning for landsmøteperioden.
b) Regnskap og revisjonsberetninger siden forrige lands-
møte.
c) Kontrollkomitéens rapport.
d) Kontingent for kommende landsmøteperiode.
e) Innkomne saker.
f) Målprogram.
g) Budsjett.
h) Endringer i vedtektene.
i) Valg:
   Leder i forbundet.
   Nestleder i forbundet.
   5 medlemmer til forbundsstyret.
   5 varamedlemmer (i nummerert rekkefølge) 
      til forbundsstyret.
   Leder og 2 medlemmer til valgkomité.
   1 varamedlem til valgkomité.
   Leder og 2 medlemmer til kontrollkomité.
   1 varamedlem til kontrollkomité.

7.7
Når forbundsstyret finner at særlig viktige saker gjør det nød-
vendig, når minst 1/4 av medlemmene krever det, eller når 
minst halvparten av fylkeslagene krever det skal forbunds-
styret sammenkalle til ekstraordinært landsmøte med minst 
10 dagers skriftlig varsel. Slikt landsmøte skal bare behandle 
de sakene som var årsaken til at det ble sammenkalt. Som 
delegater møter de som ble valgt som delegater til siste 
ordinære landsmøte på fylkeslagenes årsmøter.

§ 8 LANDSSTYRET

8.1
Landsstyret kan fatte vedtak om forbundets inn- og utmelding av 
hovedsammenslutninger. Landsstyret er for øvrig et rådgivende 
organ for forbundsstyret.

8.2
Landsstyret består av fylkeslagenes ledere, eller disses varare-
presentanter, og alle faste medlemmer av forbundsstyret, eller 
disses vararepresentanter. Forbundets leder og nestleder er 
også leder og nestleder av landsstyret.

8.3
Forbundsstyret innkaller landsstyret til ordinært møte en gang i 
året, eller oftere hvis spesielle saker tilsier det. Innkalling sendes 
ut senest 4 uker før møtet. Vedtak om inn- eller utmelding av 
hovedsammenslutning kan bare fattes når en slik sak er varslet 
i innkallinga.

8.4
Landsstyret skal på sine møter drøfte og evaluere oppnådde 
mål og pågående aktiviteter, på bakgrunn av forbundsleders 
beretning. Beretningen sendes ut senest 14 dager før møtet

§ 9 FORBUNDSSTYRET

9.1
Forbundsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmø-
tene.

9.2
Forbundsstyret består av leder, nestleder og 5 styremedlem-
mer. Ved forfall trer varamedlemmene inn i forbundsstyret i den 
rekkefølgen de ble valgt.

9.3
Forbundsstyret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er tilstede, 
hvorav leder eller nestleder er den ene. Vedtak blir gjort med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

9.4
Forbundsstyret skal lede forbundet i samsvar med vedtekter og 
gjeldende vedtak. Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets 
økonomiske drift. Forbundsstyret har arbeidsgiveransvar for 
ansatte og lønnede tillitsvalgte.

9.5
Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, 
nestleder og ett styremedlem med varamedlem. Forbundets 
leder og nestleder skal være arbeidsutvalgets leder og nestleder. 
Arbeidsutvalget er vedtaksført bare når det er fulltallig. Forbunds-
styret kan delegere myndighet til arbeidsutvalget.

9.6
Forbundsstyret har plikt til å informere medlemmene om sin 
virksomhet.
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9.7
Forbundsstyret vedtar oppretting og nedlegging av utvalg, 
godkjenner retningslinjer for disse, og peker ut represen-
tanter til utvalgene.

9.8
Forbundsstyret utpeker forbundets representanter til andre 
organ.

9.9
Forbundsstyret vedtar krav og prioriteringer til sentrale 
lønnsforhandlinger, etter drøfting i organisasjonen. For-
bundsstyret har myndighet til å godta/forkaste forhand-
lingsresultat, og vurderer behovet for uravstemning.

§ 10 KONTROLLKOMITÉ

10.1
Kontrollkomitéen har til oppgave å vurdere forbundets 
løpende virksomhet i forhold til vedtekter og gjeldende 
vedtak.

10.2
Kontrollkomitéen består av leder og 2 medlemmer, med 1 
varamedlem.

10.3
Kontrollkomitéen skal holdes løpende orientert om virksom-
heten i forbundet. Alle vedtektsfestede organ i forbundet 
plikter fortløpende å sende informasjon om sin virksomhet 
og referat fra sine møter til komitéen.

10.4
Kontrollkomitéen kan rette henvendelser til organ i forbundet 
når den finner det nødvendig. Kontrollkomitéen har ingen 
rett til å gripe inn i avgjørelsesprosesser i forbundet.

10.5
Kontrollkomitéen skal utarbeide skriftlig rapport for hver 
landsmøteperiode. Rapportene skal gjøres kjent for med-
lemmene, og legges fram for landsmøtet. Kontrollkomiteen 
skal være representert på landsmøtet.

§ 11 VALGKOMITÉ

11.1
Valgkomitéen skal fremme forslag på kandidater til verv 
som står på valg på landsmøtet. Forslag på kandidater til 
ny valgkomité fremmes av forbundsstyret.

11.2
Valgkomitéen består av leder og 2 medlemmer, med 1 
varamedlem.

11.3
Valgkomitéen er representert på landsmøtet for å legge 
fram forslag til valg.

§ 12 FYLKESLAG

12.1
Fylkeslagene er forbundets ledd mellom medlemmer/
tillitsvalgte og forbundsstyret. Fylkeslagene arbeider 
etter forbundets vedtekter og vedtak.

12.2
Landsmøtet oppretter og nedlegger fylkeslag, og fastset-
ter fylkeslagenes utstrekning.

12.3
Hvert fylkeslag dekker ett eller flere fylker. Yrkesaktive 
medlemmer hører til i det fylkeslag som dekker arbeids-
plassen. Ikke-yrkesaktive hører til i det fylkeslag som 
dekker stedet der de bor. Fylkeslagene skal omfatte alle 
forbundets medlemmer. Ved tvil avgjør forbundsstyret 
hvilket fylkeslag et medlem skal tilhøre.

12.4
Fylkeslagets styre innkaller til årsmøte, som avholdes 
innen 15.mars hvert år. Innkalling sendes ut senest 4 
uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på års-
møtet må være fylkeslagets styre i hende før årsmøtet 
begynner.

12.5
Alle medlemmer av fylkeslaget har stemmerett på års-
møte. Forbundsstyrets medlemmer har rett til å møte på 
fylkeslagenes årsmøter med talerett.

12.6
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Årsberetning.
b) Budsjett og aktivitetsplan
c) Regnskap og revisjonsberetninger.
d) Innkomne saker.
e) Valg:
    Leder av fylkeslaget
    2 medlemmer til fylkeslagets styre, hvorav en er 
       vararepresentant til landsstyret
    2 varamedlemmer til fylkeslagets styre
    2 medlemmer til valgkomité
    1 varamedlem til valgkomité
    Revisor
    Delegater og varadelegater til landsmøtet
    (velges i år med ordinært landsmøte, foreslås av 
styret)
Valg til det enkelte verv kan gjøres for ett eller to år, og 
må fremgå av protokollen.

12.7
Fylkeslagets styre har følgende oppgaver:
a) Arrangere årsmøte.
b) Sørge for kontakt mellom tillitsvalgte i regionen og 
bidra 
    med tiltak som støtter de tillitsvalgtes arbeid.
c) Samarbeide med forbundsstyret om lokale tiltak.
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12.8
Fylkeslagets styre får tildelt midler av for-bundsstyret til 
drift av fylkeslaget. Fylkeslagets styre har ikke anledning til 
å skrive ut egen kontingent til medlemmene. Fylkeslagets 
styre er økonomisk ansvarlig for fylkeslagets drift.

§ 13 ARBEIDSPLASSORGANISERING

13.1
På arbeidsplasser med kun ett medlem, er vedkommende 
å regne som tillitsvalgt.
På arbeidsplasser med 2 eller flere medlemmer velges 
tillitsvalgt for ett år av gangen. Valgmøtet avholdes innen 
utgangen av februar. Melding om valget sendes forbunds-
styret og fylkesstyret.

13.2
På arbeidsplasser med 10 eller flere medlemmer
velges årlig et klubbstyre med minst tre medlemmer, med 
tillitsvalgt som leder av klubbstyret. Valgmøtet avholdes 
innen utgangen av februar. Melding om valget sendes 
forbundsstyret og fylkesstyret.

13.3
Med arbeidsplass menes det partene forstår som forhand-
lingsområde. I tvilstilfelle
avgjør fylkesstyret hva som menes med arbeidsplass.

§ 14 TIDSSKRIFT OG NETTSIDER

14.1 
Forbundet utgir tidsskrift og publiserer egne nettsider.

14.2
Forbundets redaktør er ansvarlig for tidsskrift og nettsider. 
Forbundsstyret velger redaktør, bestemmer valgperiode 
for redaktør og fastsetter retningslinjer for tidsskrift og 
nettsider.

§ 15 FORHOLD TIL 
       ANDRE ORGANISASJONER

15.1
Landsmøtet, eller landsstyret når landsmøtet ikke er samlet, fatter 
vedtak om tilslutning til eller utmelding av hovedsammenslutning. 
Slikt vedtak krever 2/3 flertall.

15.2
Forbundsstyret kan inngå avtaler med andre fagforbund om 
tariffmessig eller annet samarbeid.

§ 16 KONFLIKTFOND

Bibliotekarforbundet skal ha et konfliktfond. Landsmøtet fastset-
ter konfliktfondets størrelse. Forbundsstyret fastsetter regler 
for anbringelse av fondets midler og regler for bruk av fondet i 
konfliktsituasjoner.

§ 17 REVISJON

Forbundets regnskaper skal revideres av registrert revisor.

§ 18 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall. Vedtatte 
endringer gjøres gjeldende fra landsmøtets slutt.

§ 19 OPPLØSNING

Oppløsning av forbundet vedtas med 3/4 flertall på landsmøtet. 
Vedtaket er gyldig når etterfølgende uravstemning har sluttet 
seg til vedtaket med 3/4 av de avgitte stemmer. Vedtak om 
oppløsning skal inneholde bestemmelser om avhendelse av 
forbundets verdier.



Vel møtt igjen i 2014...


