Protokoll
Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 15. april 2005, Gardermoen
Randi Bjørgen, leder i YS, hilste Landsmøtet velkommen.
Møtet ble satt kl. 10.40
Til stede: 52 stemmeberettigede delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer og
ansatte i sekretariatet, totalt 69. Navneliste over de fremmøtte vedlegges protokollen.

1.
Konstituering
a) Innkalling, delegater og møtereglement ble godkjent
b) Valg av
Møteledere:
Randi Rønningen og Kristin Østerholt
Referenter:
Signe Witsø og Brit Døvle Larssen
Redaksjonskomité: Hanne Fosheim, Merete Hassel og Lone Johansen
Protokollkomité:
Randi Rønningen, Kristin Østerholt, Signe Witsø, Brit
Døvle Larssen
Tellekorps:
Susanne Baumgärtel, Eva Trønnes, Erling Bergan
c) Dagsorden: Forslag til dagsorden gjengitt i Bibliotekaren nr. 2/2005
I tillegg kommer saker delt ut på landsmøtet: Sak 7b, 7c, 7d, to forslag til sak 8, samt
to forslag til sak 10. Samtlige saker var innkommet innen tidsfristen.
Dagsordenen ble godkjent

2.
Forbundsstyrets beretning
Beretningen for perioden 13. juni 2003 til 17. januar 2005 ble trykket i Bibliotekaren
nr. 2/2005. Beretning for perioden 17. januar til 15. april 2005 ble delt ut i landsmøtet. Beretningene ble presentert av Mona Magnussen
Vedtak: Forbundsstyrets beretning for perioden 13. juni 2003-17. januar 2005 ble
godkjent. Forbundsstyrets beretning for perioden 17. januar til 15. april 2005 ble
godkjent.

3.
Regnskap for 2003 og 2004
Regnskapene for 2003 og 2004 er trykket i Bibliotekaren nr. 2/2005.
Revisjonsberetningene ble delt ut på landsmøtet. Hanne Brunborg redegjorde for
regnskapene.
Morten Haugen stilte spørsmål ang. hva forbundsstyret anså som de største
bekymringene fremover. Brunborg svarte at det uten tvil var advokathonorarene.
Vedtak: Regnskapene ble godkjent. Revisjonsberetningene ble tatt til etterretning.

4.
Kontrollkomitéens rapport for landsmøteperioden 2003 – 2005
Rapporten for landsmøteperioden 2003-2005 er trykket i Bibliotekaren nr. 2/2005 og
komitéens arbeid ble kort kommentert av leder av kontrollkomitéen, Trond Minken.
Mona Magnussen kommenterte avsnitt 7 i rapporten. Kontrollkomitéens leder
uttrykte tilfredshet med forbundsstyrets behandling av saken.
Vedtak: Kontrollkomitéens rapport ble tatt til etterretning.
5.
Kontingent for kommende landsmøteperiode
Forbundsstyrets forslag gjengitt i Bibliotekaren nr. 2/2005. Ritha Helland begrunnet
forslaget.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Bibliotekarforbundets kontingent utgjør 1,32% av medlemmenes bruttolønn.
Maksimum kontingent settes til kr. 4.320 pr. år. Minimum kontingent settes til kr.
2.220 pr. år. Ikke-yrkesaktive medlemmer: kr. 250 pr år. Studenter: kr. 100 pr. år.
Virkningsdato er 1. oktober 2005.
Vedtak: Delpunktene i forslaget ble tatt opp til votering. Forslaget enstemmig
vedtatt.
6.
Inndeling i fylkeslag for kommende landsmøteperiode
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Det foretas ingen endring i inndeling av fylkeslagene i kommende landsmøteperiode
Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt.
7a
Arbeidet med yrkesetikk i BF
Forslag til yrkesetiske normer er trykket i Bibliotekaren nr. 2/2005. Forslaget ble
presentert av medlem i BFs arbeidsgruppe for yrkesetikk, Stig Elvis Furset.
Følgende tok ordet i debatten: Ingeborg Motzfeldt. Hanne Fosheim, Erling Bergan,
Morten Haugen, Roger Dyrøy.
Følgende feil i forslaget ble kommentert: Feil i nummereringen i forslaget til endring
av vedtektene (Bibliotekaren nr. 2/2005, s. 30): Nummerrekkefølgen skal være §14.1
– 14.4.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Yrkesetiske normer for bibliotekarer i Norge vedtas i tråd med forslaget. Yrkesetisk
råd opprettes i tråd med forslaget. Forbundsstyret har ansvar for å gjøre dette kjent.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

7b
Kombinasjonsbibliotek
Forslag fra Oslo og Akershus fylkeslag delt ut i landsmøtet. Forslaget ble presentert
av Cathrine Undhjem:
”Bibliotekarforbundet skal ta initiativ til analyse og evaluering av
kombinasjonsbibliotekene i Norge i den hensikt å samle positive og negative
erfaringer til bruk for videre utvikling av denne bibliotektypen og faglig oppdatering
for bibliotekarer som har sitt virke i slike bibliotek”
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

7c
Lesetid
Forslag fra Vestfold fylkeslag delt ut i landsmøtet. Forslaget ble presentert av Marit
Bunæs Gossner:
”Mange bibliotekarer leser mye på fritiden for å holde seg oppdatert innen
skjønnlitteratur for barn og voksne. I folke- og skolebibliotek forventes det at
bibliotekarene har litteraturkunnskap. Noen bibliotek har lokale avtaler, men det bør
jobbes sentralt for å opprette en kompensasjonsordning for lesetid til bibliotekarer
som jobber aktivt med litteraturformidling.”
Følgende tok ordet i debatten: Stig Elvis Furset, Grethe Fjelldalen, Astrid Kilvik,
Gunhild Gjevjon, Elin Hermansson, Mona Magnussen, Trond Minken, Margunn
Haugland, Stine Fjeldsøe, Ingeborg Motzfeldt, Hanne Brunborg, Hanne Fosheim,Kari
Madsen Moldvær.
Minken mente dette var en naturlig oppgave for yrkesetisk råd å følge opp.
Hanne Brunborg fra forbundsstyret ytret ønske om å arbeide videre med disse
spørsmålene i en idékatalog til støtte for lokale tillitsvalgte.
Vedtak: Forslaget nedstemt mot 37 stemmer.
Delegat nr. 29, Aslaug Holmås forlot landsmøtet kl. 14.45
7d
Gravferdsstønad
Forslag fra Vestfold fylkeslag delt ut i landsmøtet:
”LO og Fagforbundet har en forsikring som gjelder som gravferdsstøtte til
medlemmer som dør mens de er yrkesaktive. Stønaden er 1/5 G. Kan
Bibliotekarforbundet øve påtrykk på vår forsikringspartner for en tilsvarende
ordning?”
Følgende tok ordet i debatten: Ingeborg Motzfeldt, Mona Magnussen.

Forbundsstyret ytret ønske om å utrede saken videre.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

8
Målprogram
Forbundsstyrets forslag til målprogram er gjengitt i Bibliotekaren nr. 2/2005
Forslaget ble presentert av Hanne Brunborg.
Til 1.3.1.2: Forbundsstyret tenker seg en ansiennitetsstige tilsvarende lærernes
ordning som går til 16 år. Gjelder også 1.3.4.2
Skrivefeil i pkt. 2.2.6: Setningen skal være ”Bibliotekarer skal gis økte muligheter for
etter- og videreutdanning”
Til 3.1.1: Forbundsstyret ønsker at både utdanningskapasiteten og innholdet i
utdanningen skal samsvare med samfunnets behov for bibliotekarkompetanse.
Forbundsstyret signaliserer en tettere oppfølging av KS i fht. kravet om
bibliotekarkompetanse i kommunene.
Delmålene ble debattert for seg.
Til kapittel 1:
Disse bad om ordet i debatten: Lise Wolden, Stine Raaden, Stine Fjeldsøe, Hanne
Brunborg
Følgende forslag var innkommet til kapittel 1 og delt ut i landsmøtet:
Forslag fra Vestfold fylkeslag:
Arbeidstakere med lang ansiennitet har kommet forholdsvis dårligere ut av det siste
oppgjøret enn de med kortere fartstid. Ansiennitetsstigen for bibliotekarer bør utvides
fra 10 til 16 år (som for lærere)
Forslaget ble bestemt behandlet under pkt.1.3, delmål 3
Forslag til målprogrammets del 1.2, delmål 2: Lønn
Fra Synnøve Baustad og Anne-Marie Litveit Hansen:
Vi fremmer derfor følgende forslag som et delmål 1.2.10 Kompetanseheving
opparbeidet gjennom lang erfaring skal ha lønnsmessige konsekvenser på lik linje
med begynnerlønn og videreutdanning, og avdelingslederne i kapittel 5 skal være
lønnsledende i forhold til kapittel 4.
Til pkt. 1.3: Forbundsstyret i realiteten enige med Vestfolds forslag, men ønsker ikke
å binde tiden til 16 år.
Representantene fra Vestfold trakk sitt forslag.
Nytt forslag fra Oslo og Akershus:
Forslagene ble presentert av Stine Raaden.
1.3.5.4 Det må innføres et prosenttillegg på 40% framfor kronetillegg på ordinær
arbeidstid etter kl. 17

1.3.5.5 Bibliotekarer med opplæringsansvar skal få lønnsmessig kompensasjon for
dette (B-tillegg)
1.3.5.6 Det må opprettes en stillingskode for bibliotekkonsulenter.
Nytt forslag fra Troms fylkeslag. Forslaget ble presentert av Stine Fjeldsøe.
1.2.11 Den frie forhanslingsretten må forsvares (gjelder spesielt arbeidsplasser med
en ansatt)
Forbundsstyret signaliserte at de støttet forslaget til endringer i målprogrammet
vedrørende Oslo kommune.
Forbundsstyret støtter i realiteten Baustad / Hansens forslag, men avviser det fordi de
mener det dekkes opp i 1.3.1.2 og 1.3.1.4.
Til kapittel 3:
Følgende bad om ordet: Margunn Haugland som mente at kurstilbud også må
tilrettelegges for de som ikke er tillitsvalgte.
Til kapittel 4:
Følgende bad om ordet: Morten Haugen
Til kapittel 5:
Følgende bad om ordet: Astrid Kilvik
Presisering fra Trøndelag om viktigheten av intensivert innsats for rekruttering av
medlemmer fra statlig sektor
Vedtak:
Kapittel 1 - Hovedmål
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Kapittel 1, Delmål 1, pkt. 1.1.1 – 1.1.3
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Kapittel 1, Delmål 2, pkt. 1.2.1-1.2.9
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Nytt forslag: 1.2.10 Baustad/Hansen:
Forslag til målprogrammets del 1.2, delmål 2: Lønn
Fra Synnøve Baustad og Anne-Marie Litveit Hansen:
Vi fremmer derfor følgende forslag som et delmål 1.2.10 Kompetanseheving
opparbeidet gjennom lang erfaring skal ha lønnsmessige konsekvenser på lik linje
med begynnerlønn og videreutdanning, og avdelingslederne i kapittel 5 skal være
lønnsledende i forhold til kapittel 4.

Forslag fra forbundsstyret:
Realiteten i forslaget støttes med forslaget avvises fordi det er dekket opp i punktene
1.3.1.2 og 1.3.1.4 i forslag til målprogram.
Vedtak: Enstemmig vedtak for forbundsstyrets forslag
Forslag fra Troms fylkeslag:
1.2.11 Den frie forhandlingsretten må forsvares (gjelder spesielt arbeidsplasser med
en ansatt)
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt
Kapittel 1, Delmål 3, pkt. 1.3.1.1- 1.3.1.4
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Kapittel 1, Delmål 3, pkt. 1.3.2.1-1.3.2.4
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Kapittel 1, Delmål 3, pkt. 1.3.3.1-1.3.3.3
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Kapittel 1, Delmål 3, pkt. 1.3.4.1-1.3.4.5
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Kapittel 1, Delmål 3, pkt. 1.3.5.1-1.3.5.3
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag fra Oslo og Akershus:
1.3.5.4 Det må innføres et prosenttillegg på 40% framfor et kronetillegg på ordinær
arbeidstid etter kl. 17
Vedtak: Enstemmig vedtatt
1.3.5.5 Bibliotekarer med opplæringsansvar skal få lønnsmessig kompensasjon for
dette (B-tillegg)
Vedtak: Enstemmig vedtatt
1.3.5.6 Det må opprettes en stillingskode for bibliotekkonsulenter.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Kapittel 2
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Kapittel 3
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Kapittel 4
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Kapittel 5
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Målprogram for kommende landsmøteperiode vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

9.
Budsjett
Forslaget til budsjett er gjengitt i Bibliotekaren nr. 2/2005.
Klaus Jøran Tollan fra forbundsstyret redegjorde for forslaget.
Prosjektmidler ønskes benyttet til positive virkemidler, f.eks. karriereplanlegging,
bedre oversikt og statistikk over medlemsmassen mm
Forbundsstyrets forslag til vedtak;
BFs budsjett for kommende landsmøteperiode vedtas. Forbundsstyret gis fullmakt til
å omdisponere mellom budsjettkapitlene.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

10.
Endringer i vedtektene
Forbundsstyrets forslag til vedtektsendringer er gjengitt i Bibliotekaren nr. 2/2005
Lone Johansen fra forbundsstyret ga en kort begrunnelse for endringsforslagene.
Til vedtektenes §7.1
Forbundsstyrets forslag:
Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Ordinært landsmøte avholdes hvert 3. år
Vedtak: Forbundsstyrets forslag vedtatt mot en stemme
Til vedtektenes §7.3
Forbundsstyrets forslag:
Saker som ønskes behandlet av landsmøtet skal være levert forbundsstyret senest 4
uker før landsmøtet. Landsmøtet kan med ¾ flertall vedta å behandle saker mottatt
mindre enn 4 uker før landsmøtet.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Til vedtektenes §7.6
Forslaget gjengitt i Bibliotekaren nr. 2/2005
Nytt punkt f om yrkesetiske normer
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

Til vedtektenes §7.6
Nytt forslag om at det velges to nestledere til forbundsstyret.
(+ 4 medlemmer til forbundsstyret)
Følgende ba om ordet til debatten: Hanne Fosheim
Vedtak: Forbundsstyrets forslag falt mot 30 stemmer
I tillegg var forslag innkommet fra Rogaland fylkeslag, presentert av Tove Gausen:
BFs landsmøte 2005 endrer §12.6 til følgende:
a) Årsberetning
b) Budsjett og aktivitetsplan
c) Regnskap og revisjonsberetninger
d) Innkomne saker
e) Valg:
Leder av fylkeslaget (velges for 2 år)
3 medlemmer til fylkeslaget styre (velges for 2 år)
2 varamedlemmer til fylkeslagets styre (velges for 1 år)
2 medlemmer til valgkomité (velges for 1 år, foreslås av styret)
1 varamedlem til valgkomité (velges for 1 år, foreslås av styret)
Revisor (velges for 1 år)
Delegater og varadelegater til landsmøtet (velges i år med ordinært landsmøte,
foreslås av styret)
Forbundsstyrets forslag til vedtak
BFs landsmøte 2005 endrer §12.6 punktene a-d til følgende:
a) Årsberetning
b) Budsjett og aktivitetsplan
c) Regnskap og revisjonsberetninger
d) Innkomne saker
Nåværende punkt d blir nytt punkt e
Følgende tok ordet i debatten: Mari Lundevall, Hanne Fosheim, Cathrine Undhjem
Morten Haugen og Tove Gausen.
Til vedtektenes §12.6, forslag om nytt punkt b:
Budsjett og aktivitetsplan
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forbundsstyret og Rogaland fylkeslag trakk sine forslag til fordel for et omforent
forslag:
Til vedtektenes §12.6, forslag om nytt punkt e:
Leder av fylkeslaget (velges for 2 år)
3 medlemmer til fylkeslagets styre, hvorav en er vararepresentant til landsstyret
(velges for 2 år)
(Leder og styremedlem velges i alternerende år med de to øvrige styremedlemmene)

Følgende tok ordet i debatten: Margunn Haugland, Ole David Østli
Nytt forslag fra Margunn Haugland til §12.6, nytt pkt. e:
Leder av fylkeslaget (velges for 2 år)
2 medlemmer til fylkeslagets styre, hvorav en er vararepresentant til landsstyret
(velges for 2 år)
(Leder og styremedlem velges i alternerende år med de to øvrige styremedlemmene)
Vedtak: Hauglands forslag om 2 styremedlemmer vant med 36 stemmer.
Til Forslaget om at leder og styremedlemmer skal velges for 2 år:
Vedtak: Forslaget vedtatt mot to stemmer.
Rogalands forslag om at valgkomitéen skal bestå av 2 medlemmer + 1 varamedlem.
Vedtak: Rogalands forslag vedtatt mot fem stemmer

Til vedtektenes §12.8, forslag fra Rogaland fylkeslag:
BFs landsmøte 2005 endrer §12.8 til følgende:
Fylkeslagets styre får tildelt et grunntilskudd av forbundsstyret til drift av fylkeslaget,
basert på medlemstall pr. 1.1., etter følgende skala:
<9 medl.: Kr. 1.500,10-69 medl.: Kr. 2.500,70- medl.: Kr. 3.500,Fylkeslagets styre har ikke anledning til å skrive ut egen kontingent til medlemmene.
Fylkeslagets styre er økonomisk ansvarlig for fylkeslagets drift, og skal senest 4 uker
etter årsmøtet er avholdt sende budsjett og regnskap til forbundsstyret.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forbundsstyret pålegges å revidere retningslinjer for økonomisk tildeling til
fylkeslagene. Forslaget fra Rogaland BF skal inngå i vurderingen. Saken skal drøftes
på førstkommende landsstyremøtet.
Rogaland trakk sitt forslag til fordel for forbundsstyrets forslag.
Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt

Forslag om ny §13 Arbeidsplassorganisering
Nytt forslag fra forbundsstyret gjengitt i Bibliotekaren nr. 2/2005
Vedtak: Ny §13 enstemmig vedtatt

Til vedtektenes §14
Forslag fra forbundsstyret om ny §14, pkt. 14.1-14.4 gjengitt i Bibliotekaren
nr.2/2005
Vedtak: Enstemmig vedtatt

11.
Valgkomitéens forslag til forbundsstyre og kontrollkomité
Forslaget er gjengitt i Bibliotekaren nr. 2/2005.
Leder av valgkomitéen, Hanne Fosheim, redegjorde for forslaget.
a)
Forbundsstyre
Leder:
Monica Deildok
Nestleder:
Hanne Brunborg
Styremedlemmer: Susanne Baumgärtel, Tove Gausen, Morten Haugen, Ritha
Helland, Astrid Kilvik
Varamedlemmer: 1. vara: Roger Dyrøy, 2. vara: Elisabeth Bergstrøm, 3. vara
Margunn Haugland, 4. vara: Olga Skrinde, 5. vara: Signe Witsø

c)
Kontrollkomité
Leder:
Klaus Jøran Tollan
Medlemmer:
Brit Døvle Larssen, Kari Lifjell
Varamedlem:
Rannei Husby Furre
Følgende bad om ordet: Mona Magnussen, Merete Hassel, Ingeborg Motzfeldt
Ingeborg Motzfeldt presenterte følgende forslag til endringer:
Nytt forslag til styremedlem: Liv Evju istedet for Tove Gausen.
Nytt forslag til 3. varamedlem: Tove Gausen istedet for Margunn Haugland
Nytt forslag til 4. varamedlem: Margunn Haugland istedet for Olga Skrinde
Valgkomitéen trakk sine forslag til fordel for de foreslåtte endringene
Vedtak:
Leder:
Monica Deildok
Nestleder:
Hanne Brunborg
Styrmedlemmer: Susanne Baumgärtel, Liv Evju, Morten Haugen, Ritha Helland,
Astrid Kilvik
Varamedlemmer: 1. vara: Roger Dyrøy, 2. vara: Elisabeth Bergstrøm, 3. vara Tove
Gausen, 4. vara: Margunn Haugland, 5. vara: Signe Witsø
Kontrollkomité: Klaus Jøran Tollan, Brit Døvle Larssen, Kari Lifjell
Varamedlem:
Rannei Husby Furre

b)
Valgkomité
Forslaget er gjengitt i Bibliotekaren nr. 2/2005.
Ritha Helland la fram forslaget fra forbundsstyret.
Leder:
Medlemmer
Varamedlem:

Anne Woje
Richard Madsen, Elin Linge Hermansson,
Monica Nævra

Samtlige valgt ved akklamasjon.
Møtet avsluttet kl. 17.00

10. april 2005

_____________________
Randi Rønningen
Møteleder

_____________________
Kristin Østerholt
Møteleder

_____________________
Brit Døvle Larssen
Referent

_____________________
Signe Witsø
Referent

