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Bibliotekarforbundets (BF’s) 
generalforsamling 2018 
afholdes på Radisson Blu 
Scandinavia, Aarhus den
10.- 11. november.

 Vi håber, at du vil bidrage til 
spændende faglige og politi-
ske drøftelser om de resul-
tater, som BF i denne periode 
har opnået, og de planer, vi 
har for fremtiden.

Generalforsamlingsmate- 
rialet består af to dele:
Del 1, som i beretning og 
regnskaber fortæller om det 
arbejde, der er nået i den 
forgangne periode.
Del 2 indeholder det mate-

riale, som beskriver, hvad vi skal arbejde med fremadrettet: 
Indkomne forslag, forslag til budget og til BF’s politiske 
strategi.

I den skriftlige beretning kan du læse om de emner og 
dagsordener, der har fyldt mest i BF’s daglige arbejde. 
Formand Tine Segel aflægger ved generalforsamlingen også 
en mundtlig beretning. Her har hun mulighed for at fremhæ-
ve særligt vigtige politiske synspunkter og resultater samt 
lægge op til debat. 

BF fremlægger regnskaberne for 2016 og 2017 til godken-
delse på generalforsamlingen. Regnskabet er på forhånd 
godkendt af hovedbestyrelsen og revisorerne. Det følger ikke 
beretningsperioden, da regnskabet for 2018 først afsluttes 
i første kvartal 2019. Som en yderligere garanti for med-
lemsindflydelse har generalforsamlingen blandt medlem-
merne valgt to politiske revisorer, hvis kommentarer til 
regnskaberne er optrykt. 

Vi ser frem til en weekend med masser af vigtige politiske 
drøftelser med afsæt i vores fag – og mulighed for inspiration 
og netværk. Undervejs suspenderes generalforsamlingen 
for at give medlemmerne mulighed for at deltage i en kreativ 
proces om BF’s fremtid. Denne drøftelse er et led i BF’s ud-
viklingsprojekt vedtaget af hovedbestyrelsen i 2017, der dels 
skal afklare udfordringerne og dels udstikke mulige retning-
er for organisationen. 
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“Vigtigheden af samarbejdet mellem Bibliotekarforbundet og Danske 
Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) kan ikke overdrives: 
Bibliotekarforbundet er én af DFFU’s stærkeste partnere i det fælles 
arbejde for at udvikle sektoren, gennem dialog og sparring i fx Bibliote- 
kernes Dialogforum og Tænketanken for Fremtidens Biblioteker. Bibliote- 
karforbundet repræsenterer en faglighed, der også i fremtiden er en del af 
fundamentet for FFU-bibliotekernes virke; en faglighed, som vi i fællesskab 
skal sikre fortsat sættes i spil - på nye måder - på de videregående uddan-
nelses- og forskningsinstitutioner.”

Bertil Dorch, formand DFFU

”I en tid, hvor vi igen og igen bliver mindet om, at en stærk fagbevægelse 
ikke alene kommer af et stærkt centralt hold, har Bibliotekarforbundet 
taget en modig og rigtig beslutning med meningsdanneruddannelsen. I har 
engageret, involveret og aktiveret de virkelige ressourcer, nemlig medlem-
merne. Og det har betalt sig. Jeg ser bibliotekarer alle vegne nu, der stolte 
og med fagligheden først går foran for bibliotekerne, bibliotekarerne og 
fællesskabet: nationalt, lokalt, i foreningen og på arbejdspladserne rundt om 
i landet. De udvider, nuancerer og sætter dagsordenen med en praksisviden 
og indsigt, ingen andre har end netop dem.”

Kristian Birk, uddannelseschef, Tænketanken Cevea

”BF indså tidligt i forløbet omkring OK18, at det var nu, der skulle gøres 
noget. Tine Segel gik som formand forrest og fik os andre til at forstå, hvor 
vigtigt det var med arbejdskampen, og hvor vigtigt det var, at vi tog vores 
del af slæbet for fællesskabet. Jeg oplevede, at der blev regnet med os, at 
BF’ernes fællesskab blev styrket, og at vi fik udvidet vores faglige fælles- 
skab med mange fra andre organisationer. Jeg er stolt af, at der var så 
mange BF’ere, der var tydelige og synlige i forhold til at påvirke hele 
OK18-processen. Vi tog ansvar og lod ikke andre gøre arbejdet.” 

Ida Allesø Møller, tillidsrepræsentant Biblioteket Frederiksberg

Vi har bedt et medlem og to eksterne samarbejdspartnere om at pege på et 
område, hvor BF har spillet en vigtig rolle i generalforsamlingsperioden.

HER SPILLEDE BF EN VIGTIG ROLLE 
I 2017 OG 2018
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FIRE POLITISKE 
FOKUSOMRÅDER

2

3

4

1

BF’s beretning er en afrapportering af de 
væsentligste aktivitetsområder inden for 
de seneste to år. Afrapporteringen tager 
udgangspunkt i de politiske fokusområder, 
der blev fastlagt i BF’s politiske strategi 
2017 og 2018. Visse emner eksempelvis 
arbejdsmiljø og aktiviteter i forbindelse med 
kompetenceudvikling omtales under flere 
fokusområder. 

Attraktiv fagforening

Tilfredse medlemmer

Kompetencer og arbejdsliv

Stærk faglig stemme
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BIBLIOTEKARFORBUNDETS BERETNING 
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ATTRAKTIV FAGFORENING

Formålet med fokusområdet Attraktiv fagforening 
er at styrke organisationen ved et målrettet fokus 
på hvervning. Man ønsker at arbejde med specifikke 
målgrupper, skabe en kultur, hvor flere bliver ambas-
sadører samt at integrere rekruttering i flere af BF’s 
aktiviteter. 

Analyse af udmeldte medlemmer

I foråret 2017 undersøgte BF under fokusområdet 
Attraktiv fagforening årsagerne til, at medlemmer 
melder sig ud af BF. BF foretog både en kvantitativ
analyse baseret på medlemsgrupper og udmeldelses- 
årsager og en kvalitativ undersøgelse med telefon-
interview. Undersøgelsen er samlet i en rapport, som 
er blevet politisk behandlet i hovedbestyrelsen. 

Om undersøgelserne:
Den kvantitative undersøgelse blev foretaget blandt de 
medlemmer, der i perioden 2014-2016 meldte sig ud 
af BF, hvilket i alt udgør 323 personer – pensionister 
er udeladt af undersøgelsen. Den kvantitative un-
dersøgelse finder blandt andet: 

•  At de studerende udgør langt den største gruppe af 
udmeldte medlemmer. Med i alt 98 personer svarer 
gruppen til 30% af de udmeldte. 

•  27% af de udmeldte medlemmer har begrundet 
udmeldelsen med økonomiske forhold. 

•  Blot 6 personer (2%) har begrundet opsigelsen med 
utilfredshed med BF. 

•  14% af de udmeldte har angivet, at det har skyldtes 
skift til ny fagforening. 

I alt manglede der angivelser af årsagsbegrundelser 
fra 22% af de udmeldte, og BF har som konsekvens 
af undersøgelsen valgt at ændre proceduren ved ud-
meldelse, således at alle i forbindelse med udmeldelse 
angiver en udmeldelsesårsag på et mere deltaljeret 
niveau. 

Den kvalitative del baserer sig på en række telefon-
iske interviews med i alt 30 udmeldte medlemmer. I 
interviewet er BF gået i dybden for at finde årsager til 
udmeldelsen, og konklusionerne herfra bruges i det 
videre arbejde. 

POLITISKE
FOKUSOMR ÅDER
01
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Hvervekampagne på privatområdet

Projektet har baggrund i et stagnerende medlemstal 
på det private område, samtidig med at det private ar-
bejdsmarked beskrives som et vækstområde i forhold 
til jobs for informationsspecialister. Der burde derfor 
være et potentiale for flere privatansatte medlemmer. 
Projektets formål er at iværksætte tiltag, der kan 
bidrage til at rekruttere nye privatansatte medlemmer. 

Der er i opstarten arbejdet med at afdække og un-
dersøge en række forhold, herunder hvilke årsager 
der kan være til den lavere organiseringsgrad på det 
private område, samt i hvilke brancher de potentielle 
nye medlemmer kan tænkes at være.  

En væsentlig udfordring er at skabe kontakt til 
potentielle medlemmer. Her er vurderingen, at den 
bedste måde at få kontakt på er via nuværende med-
lemmer. 

Skal et nuværende medlem markedsføre BF overfor 
kolleger mv., kræver det imidlertid, at medlemmet har 
lyst og mod på opgaven, og det kræver, at medlemmet 
har et attraktivt tilbud at kunne give til kollegaen.  

Projektet er ikke afsluttet, og der arbejdes videre på 
at udvikle relevante tilbud, og det vurderes derudover 
som vigtigt, at hverveelementet kontinuerligt tænkes 
ind i BF’s aktiviteter.
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Hvervekampagne på studenterområdet

Formidling, oplevelse og networkning - det er ker-
neopgaverne hos BF’s studenterambassadører. BF 
etablerede det nye tiltag i 2017 bestående af studeren-
de fra IVA Aalborg og København samt SDU. 

Formålet med deres arbejde er at synliggøre BF yder-
ligere på KU og SDU. Det indebærer formidling af BF’s 
arrangementer og budskaber til de studerende. 

De initiativrige og kreative ambassadører har til 
opgave at sætte fokus på BF som en attraktiv fag-
forening for studerende. Rollen som ambassadør 
er fri og mulighederne derfor mange. Det gør hvert 
arrangement og initiativ unikt. Senest blev der i april 
2018 afholdt Meet’n’Greet på INF, hvor bl.a. IKEA, 
Velux og Designmuseet var inviteret til at fortælle 
om og repræsentere relevante arbejdspladser for 
nyudklækkede informationsspecialister og kultur-
formidlere. BF ser potentiale for medlemshvervning 
gennem de nye sparringspartnere. 

Som en vigtig indsats for studerende afholdt BF i 
2017 en konference med titlen Den digitale humanist. 
Formålet var at styrke netværket blandt BF’s stude- 
rende gennem en fælles faglig oplevelse samt at 
hverve nye medlemmer. 

Derfor kunne studerende, som allerede var medlem-
mer af BF, invitere en studiekammerat med gratis, hvis 
vedkommende meldte sig ind. 

Evalueringer fra deltagere og oplægsholdere viser en 
høj grad af tilfredshed med konferencen og et stort 
ønske om lignende arrangementer. Deres udbytte af 
konferencen har været øget forståelse af feltet, større 
netværk og faglig stolthed. 

BF iværksatte i efteråret 2017 en større hvervekam-
pagne på Facebook og Instagram for at tiltrække flere 
studentermedlemmer. Især skulle kampagnen hverve 
de studerende, der ikke meldte sig ind ved studiestart. 

Kampagnen bestod af to film med temaet ”fake news” 
samt af opslag på Facebook i form af en test. 

Selvom kampagnen har fået mange visninger, likes 
og sjove kommentarer, har den ikke givet BF det nye 
antal medlemmer, som var forventet. Til gengæld har 
den skabt opmærksomhed om BF, hvilket på længere 
sigt kan få betydning for BF’s brand og mulighed for at 
hverve. 

POLITISKE
FOKUSOMR ÅDER
01
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POLITISKE
FOKUSOMR ÅDER
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Tilfredse, loyale medlemmer er kernen i BF’s faglige 
fællesskab.  Derfor skal BF kontinuerligt forholde sig 
til, om forbundets tilbud er i overensstemmelse med 
medlemmernes forventninger og ønsker.

I det politiske fokusområde Tilfredse medlemmer har 
fokus været på at indsamle viden om medlemmernes 
forventninger og ønsker til BF og på den baggrund 
udvikle nye relevante tilbud til medlemmer i forskellige 
situationer. 

Medlemsundersøgelsen 

I samarbejde med MSI Research blev 2.894 med-
lemmer i foråret 2017 inviteret til at deltage i BF’s 
medlemsundersøgelse. BF gennemfører medlemsun-
dersøgelsen for at måle på medlemmernes tilfredshed 
og loyalitet over for BF, samt for at identificere, hvor BF 
med fordel kan sætte ind for at øge medlemstilfreds- 
heden.

Et repræsentativt udsnit (29%) af medlemmerne deltog 
i undersøgelsen og var dermed med til at evaluere BF 
ud fra syv indsatsområder:
 
•  BF’s image
•  Medlemsforventninger
•  Medlemstilbud 
•  Interessevaretagelse 
•  Rådgivning
•  Identitet  
•  Fællesskab og udbytte

TILFREDSE MEDLEMMER

Den samlede medlemstilfredshed blev målt til indeks 
64, som i skalaen er et middel niveau. Sammenlignet 
med medlemsundersøgelsen i 2011 er tilfredsheden 
med BF steget en smule fra indeks 62. 

Sammenlignes tilfredsheden med øvrige AC-organisa-
tioner, MSI Research har målt de seneste to år, ligger 
BF’s medlemstilfredshed ét point over gennemsnittet. 

I forhold til medlemsloyaliteten ligger BF på indeks 72, 
hvilket er fire point over gennemsnittet for de øvrige  
AC-organisationer og er kategoriseret som et højt 
niveau på skalaen. 

Det er indsatsområdet Interessevaretagelse, som er 
vigtigst for skabelse af medlemstilfredshed i BF, og det 
er dermed det område, der betyder mest for medlem-
mernes tilfredshed. 

I undersøgelsen er området Interessevaretagelse det 
område, som MSI Research anbefaler, at BF primært 
fokuserer på at forbedre. Medlemstilfredsheden kan 
ifølge MSI Research stige yderligere, hvis BF er op-
mærksom på at:
 
•  BF har en god prioritering af politiske mærkesager 

•  BF varetager medlemmernes interesser på områder, 
der betyder noget for deres arbejdsliv 

•  BF forstår de udfordringer, medlemmerne står over 
for i arbejdslivet 

•  BF sikrer udvikling af og kvalitet i faget 
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Indsatsområdet Rådgivning er det område, der mod-
tager den højeste vurdering i undersøgelsen. Scoren 
ligger to point over den gennemsnitlige score for AC. 
Det vil ifølge MSI Research være vigtigt for den sam-
lede tilfredshed i højere grad at synliggøre BF’s råd-
givning, da rådgivning både påvirker medlemmernes 
tilfredshed, men også deres loyalitet – dvs. lyst til at 
være en del af fællesskabet.

Udover den faste del af medlemsundersøgelsen, som 
direkte kan sammenlignes med andre medlems- 
undersøgelser blandt AC-organisationer, har BF 
undersøgt en række centrale temaer, der understøtter 
arbejdet i periodens politiske strategi. 
 
Et tema om jobmobilitet og employability viste, at bib-
liotekarerne har en meget lav jobmobilitet, dvs. i ringe 
grad søger – eller ønsker at søge - andre jobs. 

Dertil viste undersøgelsen også, at en meget stor 
andel af BF’s medlemmer ikke har en positiv oplevelse 
af deres employability, som er undersøgt ved at spørge 
ind til forventning om at kunne få nyt job ved ledighed. 

Et andet tema har været at undersøge omfanget af 
løsansættelser blandt bibliotekarer for at se, om faget 
er ramt af mange ufrivillige vikaransættelser, og i hvor 
høj grad bibliotekarer ønsker at arbejde som eksem-
pelvis freelancer eller selvstændig. 

Undersøgelsen viste, at 7% af BF’s medlemmer har 
været ansat i vikariater inden for de seneste tre år, og 
at det fortrinsvist er de unge medlemmer, som har 
svært ved at få det første job efter studiet. 

Ny netværksmodel på vej 

BF’s medlemsundersøgelse viste, at der er interesse 
for andre og mere løst organiseret netværk end BF’s 
eksisterende netværksgrupper: faggrupperne og 
ansættelsesgrupperne. 

Derfor er der i BF igangsat et pilotprojekt for at udvikle 
en ny netværksmodel.

Medlemsundersøgelsen gav et billede af, hvad med-
lemmerne vil lægge vægt på i forhold til at danne nye 
netværk.

For det første skal nye netværk både være af høj kva-
litet og fagligt relevante. Man skal som deltager være i 
stand til at bidrage fagligt. 

For det andet ønsker medlemmerne en form for 
facilitering fra BF’s sekretariat og gerne med en virtuel 
understøttelse. 

For det tredje er der ønske om, at netværkene når 
bredt ud i hele landet. 

Endelig gives der i undersøgelsen udtryk for en vis 
betalingsvillighed blandt BF’s medlemmer. 

Derfor afprøver BF i efteråret 2018 at arbejde med 
netværk på tværs af arbejdspladser, sektorer og kom-
petencer ved etableringen af et netværk for læring og 
undervisning med hjælp fra en professionel facilitator. 
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Fokus på medlemstilbud

Tilfredse, loyale medlemmer er kernen i BF’s 
faglige fællesskab. 

BF har en bred vifte af medlemstilbud inden for 
områderne løn og ansættelse, karriererådgivning, ar-
rangementer og netværk, nyhedsbreve og fagmagasin 
samt forsikringer og rabatordninger. Men forbundet 
skal kontinuerligt forholde sig til medlemmernes 
forventninger og krav, og BF har derfor undersøgt, om 
BF’s tilbud stemmer overens med de forventninger, 
medlemmerne har til deres fagforening jævnfør BF’s 
medlemsundersøgelse fra 2017. 

Gennemgangen af medlemstilbud skal bruges i 
forbindelse med politiske drøftelser i hovedbestyrel- 
sen i den kommende periode med henblik på at finde 
den rette sammensætning af medlemstilbud.
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Arbejdsmarkedet er i disse år under forandring. 
Tryghed i arbejdslivet vil fremover afhænge meget 
af den enkeltes ansættelsesværdi og employability. 
Derfor ønsker BF at understøtte det enkelte medlems 
karriere- og kompetenceudvikling samt trivsel gennem 
hele arbejdslivet. 

Temadrøftelser om udviklingen af
arbejdsmarkedet og kompetencebehov 

Bibliotekaruddannelsen har ændret sig fra en profes-
sionsuddannelse direkte rettet mod biblioteker til en 
akademisk uddannelse indenfor informationsviden-
skab og kulturformidling rettet mod en bred vifte af 
muligheder for ansættelser.  

Det bibliotekariske arbejdsmarked forandrer sig, og 
der vil derfor være behov for ændrede kompetencekrav 
til medlemmerne – såvel for medlemmer med stor 
erfaring, som for nyuddannede. 

Tryghed i arbejdslivet vil fremover i høj grad afhænge 
af evnen til at tilegne sig kompetencer og viden på et 
niveau, der gør, at man er klar til at tage det næste job 
eller den næste opgave. 

I forbindelse med BF’s medlemsundersøgelse, som 
blev gennemført i april 2017, blev der i undersøgelsens 
anden del stillet spørgsmål, der belyser medlem-
mernes egen oplevelse af employability, og hvilke 
medlemsbehov der kan være for at styrke denne del 
yderligere.  

KOMPETENCER OG ARBEJDSLIV

Undersøgelsen viste, at det primært er kompetencer 
inden for it og digitalisering, der efterspørges både nu 
og i fremtiden. 

I april 2017 havde BF inviteret ledere fra det private, det 
statslige og det kommunale bibliotekariske arbejds-
marked til en temadrøftelse med hovedstyrelsen. 

Hovedformålet med temadrøftelsen var dels at erfa- 
ringsudveksle omkring kompetencebehov og måderne 
at arbejde med kompetenceudvikling på, dels at dele 
konkrete erfaringer med udarbejdelse af modeller og 
oversigter over de kompetencer, der er behov for. 

På mødet blev der drøftet spørgsmål som, hvad er det 
for forandrede kompetencebehov der opleves, hvilke 
forandringer, samfundsmæssigt og lokalt er det, der 
fører til behovet for nye kompetencer hos medarbej- 
derne, og hvordan arbejdes der konkret med kompe-
tenceudvikling - og med kompetencekrav - i forhold til 
rekruttering.

Ny kompetencemodel 

For den enkelte er det vigtigt at være bevidst om egen 
kompetenceudvikling. Samtidig er et godt kendskab til 
arbejdsmarkedet og de kompetencer, der efterspørg- 
es, afgørende for at sikre høj beskæftigelse og gode 
arbejdsvilkår. 

BF har i 2018 udarbejdet en kompetencemodel, som 
viser de kompetencer, som arbejdsmarkedet efter-
spørger både nu og fremover. Formålet med modellen 
er at gøre medlemmerne mere skarpe på, hvad det er 
for nogle kompetencer, de har og hvilke kompetencer, 
de får brug for i andre typer stillinger/roller. 
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Nye tiltag for ledere 

Det gode samarbejde med en række andre akade-
mikerorganisationer om at tilbyde inspiration og 
værktøjer i form af workshops og morgenmøder for 
ledere er fortsat. Der er nu hele ni organisationer, som 
samler medlemmer med ledelsesansvar på tværs af 
organisationerne til arrangementer i både København 
og Aarhus. 

Forskelligartede emner som ledelse af primadonnaer, 
mental robusthed, ledelse af digitalt indfødte, leder-
kommunikation og håndtering af stress hos medarbej-
deren har været sat på dagsordenen.

I både 2017 og 2018 kunne BF tilbyde medlemmerne 
deltagelse i diplomlederforløb (enkeltfag) til en for-
delagtig medlemspris. Først i form af modulet “Det 
personlige lederskab” og dernæst “Kommunikation”, 
begge standardmoduler på Den offentlige lederuddan-
nelse (DOL). 

Uddannelsesforløbene er afholdt i samarbejde med 
ATO (Ansatte Tandlægers Organisation), Den Danske 
Dyrlægeforening og JA.

Et nyt tilbud i form af en række onlinekurser om 
ledelse bliver sat i gang sidst i 2018. Her får man 
adgang til fem udvalgte kurser, hvor man frit kan 
efteruddanne sig ud fra sit eget individuelle behov.

BF genoptog i 2017 tilbuddet om at tilbyde nye ledere 
og mellemledere deltagelse i et ledermentorforløb, 
der blev tilbudt i et samarbejde med Dansk Psykolog 
Forening (DP) og Forbundet Kommunikation og Sprog 
(KS). Kravet er, at man højst må have været leder i tre 
år for at kunne blive mentee. Én leder meldte sig som 
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mentee, mens fire bibliotekschefer meldte sig som 
mentorer i mentorforløbet, som kører over et år. 

Fordelen ved at etablere et samarbejde med to andre 
akademikerorganisationer er, at der derved er bedre 
geografisk dækning, samtidig med at der i forløbene 
for alvor sættes fokus på lederudfordringer og ikke 
deciderede faglige udfordringer.

Ledermentorforløbet gentages endnu engang her i 
efteråret 2018, igen i et samarbejde med DP og KS.

Dialog med ledere

Et af punkterne i den politiske strategi har været en 
øget dialog med ledere. Det har i perioden givet sig til 
udtryk på flere niveauer. Formanden har holdt oplæg 
om fremtidens kompetencer for Bibliotekschef- 
foreningen (BCF) og har derudover gennem perioden 
arbejdet med ny biblioteksstrategi og dialogmøder 
om fremtidens betjening af ungdomsuddannelser. 
Formanden har også løbende været på besøg rundt 
omkring i landet og været i dialog om udviklingen i 
BF’ernes arbejdsmarked. Desuden er BF i løbende 
kontakt med BF’s ledermedlemmer og lytter til deres 
behov i forhold til f.eks. rådgivning omkring løn- og 
ansættelsesforhold. 

Hovedbestyrelsen har også inviteret til dialog med 
cheferne og haft en temadebat om fremtidens kom-
petencebehov fra tre chefer fra hhv. folkebibliotek, 
forskningsbibliotek og et privat videnscenter. 

Endelig mødtes BF’s formandskab i forbindelse med 
deres dialogmøder forskellige steder i landet med flere 
bibliotekschefer for at diskutere udviklingen i sektoren.

POLITISKE
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Midler til kompetenceudvikling

Bedre forhold omkring kompetenceudvikling var på 
mange organisationers dagsorden ved kravudtagel- 
sen op til overenskomstforhandlinger 2018, og i BF’s 
politiske strategi efterlystes også muligheden for ved 
de kommende overenskomstforhandlinger at sikre ek-
stra midler til kompetenceudvikling, da der på de fleste 
institutioner og kommuner er stor mangel på midler til 
kompetenceformål.

Det er aftalt med KL at forsøge at få en pulje på 1,5 
mio. kroner til et konkret udviklingsprojekt under titlen 
Digitale kompetencer – digitalt lederskab i folkebiblio- 
tekerne på det kommunale område. 

Projektets formål er at sikre kompetenceudvikling i 
biblioteksregi med henblik på at gøre den enkelte borg- 
er ekstra selvhjulpen i brugen af de digitale medier.
På statens område havde BF sammen med Akade-
mikerne fokus på, at eksisterende midler til kompe-
tenceudvikling i højere grad skulle kunne anvendes til 
udvikling af medarbejdernes individuelle kompetencer, 
for bl.a. at sikre ansættelsesværdi hos den enkelte. 

Derfor enedes parterne om at oprette Den Statslige 
Kompetencefond, hvorfra man kan søge om individuel 
kompetencegivende kompetenceudvikling. Samtidig 
nedlægges den eksisterende Kompetencefond og 
Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). 
De resterende midler derfra overføres til den nyopret-
tede Statslige Kompetencefond.
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Arbejdsmiljø på dagsordenen

BF har allerede et velfungerede netværk af tillids- 
repræsentanter og har igangsat arbejdet med at eta-
blere et netværk blandt arbejdsmiljørepræsentant- 
erne, således at BF får flere ambassadører og aktører 
ude lokalt, der sammen med tillidsrepræsentanterne 
kan sætte fokus på forhold på arbejdspladsen, der har 
betydning for trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

I perioden har der været særlige tilbud om morgen-
møder og workshop for især ledere og mellemledere 
med fokus på stress og psykisk arbejdsmiljø. Desuden 
er der afholdt medlemsmøder om stress og robusthed 
i såvel Aarhus som København. 

Derudover er der løbende fokus på området i den di-
rekte rådgivning af medlemmerne og tillidsrepræsen- 
tanterne suppleret med PFA’s tilbud til medlemmerne 
om Early Care og psykologhjælp. 

I perioden har BF sat ekstra fokus på arbejdsmiljøet 
på bibliotekerne. Efter flere omtaler i dagspressen af 
uroproblemer på bibliotekerne vurderede BF, at der var 
behov for en egentlig undersøgelse af området. Derfor 
satte BF gang i en rundspørge blandt BF’s tillids- 
repræsentanter. Den viste, at uroen på folkebibliote- 
kerne er stigende. Både i den bemandede og ube-
mandede åbningstid.

73 tillidsrepræsentanter besvarede undersøgelsen. 
44% fortalte, at der er sket en stigning i antallet af 
konfliktfyldte episoder på biblioteket i den bemandede 
åbningstid, og 36% oplever en stigning i antallet af 
episoder på biblioteker i den ubemandede åbningstid. 
Altså et samlet billede af stigende uroproblemer, der 
omfatter alt fra hærværk, ildspåsættelse, trusler og 
voldelig adfærd.

BF var særligt opmærksom på, at bibliotekerne har 
et beredskab i form af handleplaner og uropolitikker, 
også selv om man ikke har uroproblemer, for de kan 
pludselig opstå. 

22% af tillidsrepræsentanterne har svaret, at de 
ikke mener, at bibliotekets beredskab på området er 
tilstrækkeligt.

Det er en opgave for arbejdsmiljøorganisationen og 
samarbejdsudvalgene. Der er nemlig krav om, at det 
offentlige skal udarbejde retningslinjer for at forebyg-
ge, identificere og håndtere vold og chikane på arbejds- 
pladserne. Det er desuden vigtigt, at den enkelte 
medarbejder ikke kommer til at opleve, at det bliver 
et individuelt spørgsmål om at være »hårdfør« nok. 
Der arbejdes fortsat videre på dette område. (Selve 
pressedækningen i forbindelse med uro-undersøgel-
sen omtales på s. 22)

BF i Grønland 
I september 2018 tog BF til Grønland for at besøge 
medlemmer på en række uddannelsesinstitutioner, 
Grønlandica og Landsbiblioteket. På møderne blev der 
sat fokus på faglighed og løn- og ansættelsesforhold. 
Besøget faldt samtidig med en række andre AC-
formænds besøg i Grønland. Derfor blev der i fæl-
lesskab sat fokus på akademikernes vilkår i Grønland, 
herunder opstart til de kommende overenskomst-
forhandlinger i 2019. Desuden blev der afholdt en ræk-
ke møder med relevante ministerier, embedsmænd og 
andre faglige grønlandske organisationer. BF besøgte 
sidst Grønland i 2010.
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En af kerneopgaverne i BF er at tale medlemmernes 
sag. BF arbejder for at synliggøre og formidle med-
lemmernes arbejdsforhold, kompetencer og bidrag til 
samfundet gennem strategisk lobbyarbejde, presse- 
arbejde og politisk kommunikation. 

Fat modet, grib pennen, tag ordet 

- BF uddanner debattører

BF har arbejdet fokuseret med at give faget en større 
synlighed i dagspressen. Der mangler historier fra 
bibliotekarernes hverdag i medierne, og der er brug for, 
at praksiseksperterne kommer mere til orde og skaber 
synlighed om de mange forskellige måder, hvorpå 
bibliotekarer skaber værdi på arbejdspladserne.

Derudover har BF haft en ambition om at inddrage 
medlemmernes ekspertviden i det politiske arbejde 
for at kvalificere og nuancere BF’s budskaber.

I 2018 har BF derfor uddannet 11 debattører på en mi- 
niuddannelse med titlen Faglig Meningsdanner. Del- 
tagerne har fået redskaber til at debattere i avisernes 
spalter og finde politisk mod til at stå frem med deres 
holdninger. 

Fundamentet i meningsdanneruddannelsen er histo-
riefortælling som mulighed for at skabe en forbindelse 
mellem den, der skriver, og verden. Deltagerne har 
desuden fået viden om journalistiske greb og metoder, 
konkrete redskaber til skriveprocessen og individuel 
feedback på deres debatindlæg.

STÆRK FAGLIG STEMME

Mange af deltagerne har fået udgivet debatindlæg i 
forskellige dagblade og medier og enkelte har optrådt i 
radioprogrammer og debatpaneler. 

Meningsdannerne har udtalt sig om en lang række 
emner. Eksempelvis nødvendigheden af et samarbejde 
mellem lærere og bibliotekarer for at styrke børns 
læselyst, manglen på materialer til læsesvage voksne 
og den manglende politiske opmærksomhed på biblio- 
tekarernes rolle i forhold til den tidlige sprogindsats, 
som var et ønske i regeringens ghetto-udspil.

Derudover har de bidraget til debatten om bibliotek-
ernes fremtid og den kritik, der har lydt eksempelvis 
fra tænketanken Cepos. Meningsdannerne har nu-
anceret debatten og fortalt om deres hverdag på biblio- 
tekerne for at gendrive opfattelsen af, at bibliotekerne 
ikke har nogen fremtid foran sig. 

Meningsdanneruddannelsen er opstået ud fra et ønske 
om at give BF’erne mulighed for at være aktive i deres 
fagforening på en ny måde. Debattørerne har udvidet 
deres faglige netværk og har fået mulighed for at 
diskutere politik, samfund og faglighed med udgangs- 
punkt i deres egne hverdagsoplevelser. 

Det giver andre perspektiver på tingene, når politik 
gror fra græsrødderne, og derfor kan meningsdanner-
uddannelsen fungere som model for flere medlems- 
involverende tiltag fremover.

Se alle indlæg på bf.dk/meningsdanner2018
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- Det virker utrolig stærkt, når med-
lemmerne skriver debatindlæg om, 
hvad de oplever i deres arbejdsliv. De 
kan vise vejen til nye måder at gøre 
tingene på eller pege på barrierer og 
udfordringer og dermed styrke vores 
samfund. Der er stort fokus på biblio- 
tekernes rolle i samfundet, og det er 
vigtigt, at vi tydeliggør den betydning 
BF’ernes faglighed har.
Tine Segel, BF’s formand

Foto: Heidi Lundsgaard

BF’s meningsdanneruddannelse

•   Alle medlemmer kunne via en 
motiveret ansøgning søge om 
plads på BF’s meningsdanner- 
uddannelse. 11 blev optaget.

•   Uddannelsen bestod af tre dage 
i januar 2018 med undervisning 
af Tænketanken Cevea og en 
opsamlingsdag i marts.

•   Deltagerne skulle skrive to til tre 
debatindlæg i perioden.
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Uro på dagsordenen 

I efteråret 2018 satte BF stigende uro på folkebib-
liotekerne på dagsordenen. Baggrunden var en 
undersøgelse foretaget blandt forbundets tillidsrepræ- 
sentanter, hvor BF ønskede at afdække omfanget at 
uroproblemer på bibliotekerne. 

For BF’s formand Tine Segel var det vigtigt at få politik-
erne i kommunerne til at anerkende uroproblem- 
erne for at sikre, at bibliotekernes udfordringer med 
uroproblemer ikke blot skulle dækkes af de nuværende 
budgetter.

“Bibliotekerne er et sted for mennesker og afspejler 
samfundet. Når der sker besparelser på andre om-
råder, og der eksempelvis nedlægges sengepladser i 
psykiatrien, lukkes et herberg til hjemløse eller sløjfes 
tilbud til de unge, forsvinder problemerne ikke. De 
flytter sig bare”, sagde Tine Segel til fagmagasinet 
Perspektiv og understregede dermed, at der var tale 
om et generelt samfundsproblem, der nu også var 
mere synligt på bibliotekerne.

Efterfølgende har blandt andet Københavns Kommune 
lavet en ekstra bevilling til vagter på bibliotekerne. I 
BF’s optik er det en nødløsning, da man hellere ser, at 
der bruges penge på flere faglige tiltag i bibliotekerne. 
Men situationen taget i betragtning, er det nødvendigt.

BF arbejdede målrettet på at skabe synlighed omkring uro-undersøgelsens resultater.
I dagene omkring offentliggørelsen blev undersøgelsen omtalt godt 70 gange i medierne. 

»Unge i flok går samlet på 
toilettet, brækker røgalarmen 
ned fra loftet og ryger.«

»Der ristes og ryges hash 
på toilettet.«

»Drukfester i den 
selvbetjente åbningstid.«

»Andre biblioteksbrugere 
føler sig utrygge og vil ikke 
bruge biblioteket, når der ikke 
er bemanding eller kun i 
følgeskab med andre.«

Ovenstående citater stammer fra BF’s rund-
spørge om uroproblemer på folkebibliotekerne 
og er eksempler på den uro og de konflikter, 
der kan udspille sig i biblioteksrummet.
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#DelDinLøn 

- kampagne om lønåbenhed

Tal højt om din løn. Det kan skabe større ligeløn 
mellem kønnene. Sådan lød opfordringen fra BF og 
37 andre fagforbund i anledning af Kvindernes Inter- 
nationale Kampdag den 8. marts.

Løn er stadig et tabu i vores samfund, og desværre er 
der stadig en tydelig forskel mellem mænd og kvinders 
løn. Den problematik satte fagbevægelsen fokus på 
med hashtagget #DelDinLøn og kampagnen af samme 
navn. 

På facebooksiden #DelDinLøn var der mulighed for at 
dele sin løn og sin personlige historie om at stå frem 
med sin løn.  

På selve kampdagen inviterede organisationerne 
desuden interesserede til et åbent arrangement om 
lønåbenhed og ligeløn i Den Sorte Diamant i Køben-
havn. Arrangementet skete i forlængelse af en kon-
ference samme dag på Christiansborg under temaet 
”Lønåbenhed – er det vejen til ligeløn?”, hvor de 38 or-
ganisationer lancerede en ny rapport om udenlandske 
erfaringer med lovgivning om lønåbenhed lavet af Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd 
VIVE.

BF’s næstformand, som har været en af drivkræfterne 
i kampagnens styregruppe, deltog desuden den 1. maj 
2018 i en debat om ligeløn og barsel i Fælledparken i 
København.

Link til rapport
https://www.sfi.dk/publikationer/
loenaabenhed-og-ligeloen-13837/

Samarbejdet med de øvrige faglige organisationer har 
været et led i BF’s fokus på at samarbejde og skabe 
alliancer i det politiske arbejde med henblik på at  
skabe endnu mere volumen omkring de politiske dags- 
ordener, BF arbejder for. Dette samarbejde fortsætter. 

Sikker når du klikker

- kampagne om internetsikkerhed i samarbejde 
med Forbrugerrådet Tænk

BF har arbejdet målrettet med at skabe alliancer med 
andre aktører med henblik på at sætte medlemmernes 
kompetencer i spil.

I marts 2017 lancerede BF og Forbrugerrådet Tænk 
kampagnen Sikker når du klikker. Kampagnen skulle 
klæde danskerne på til at færdes trygt på internettet. 
BF opfordrede medlemmerne til at deltage i kam-
pagnen, da det vil synliggøre bibliotekernes tilbud og 
bibliotekarernes faglighed.
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Internetsikkerhed er et emne, som optager BF’erne, 
og kampagnen gav på en fin måde svar på mange af 
de spørgsmål, folk stiller sig selv i dagligdagen, når 
de handler på nettet, deler billeder osv. Folk har brug 
for gode råd og mere viden om, hvad de skal være op-
mærksomme på, og det er netop det, kampagnen giver. 

Samtidig var kampagnen med til at vise befolkningen, 
at man kan gå på biblioteket og få hjælp af bibliotekar- 
erne. 

Mange biblioteker benyttede lejligheden til at vise 
deres egne rådgivningsinitiativer frem. Mange biblio- 
tekarer har eksempelvis udviklet tilbud til folkeskolen 
om digital dannelse. Kampagnen kunne tænkes ind 
som et element i noget af det, der allerede foregår på 
bibliotekerne.

Forbrugerrådet Tænk havde udviklet et kampagnesite, 
hvor der løbende blev lagt materialer op, som biblio- 
tekarerne kunne bruge, eksempelvis en antivirustest, 
en browserguide, en privatlivsguide samt en guide til, 
hvordan man sletter sin profil på Google, Facebook, 
Twitter, Instagram, Dating.dk med flere.

I forbindelse med kampagnen blev der udviklet en gra-
tis app kaldet Mit digitale selvforsvar, som blandt andet 
giver besked om fup-mails i omløb, falske konkurren- 
cer eller registrerede trusler fra virusser eller skadelig 
software.

Kampagnen findes stadig på Forbrugerrådet Tænk:
https://taenk.dk/aktiviteter-og-kampagner/
sikker-naar-du-klikker?forside

- Informationskompe-
tencer og digital dan-
nelse har længe været 
en vigtig dagsorden i BF. 
Med denne kampagne får 
vi mulighed for at vise, 
hvordan bibliotekarerne 
spiller en væsentlig rolle 
med at vejlede borgerne 
om it-sikkerhed og digital 
dannelse.
Tine Segel, BF’s formand

BF’s formand Tine Segel blev i maj 2017 valgt ind i 
Forbrugerådet Tænks bestyrelse, hvor hun er med til 
at sætte forbrugerettigheder på dagsordenen.
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Dialogmøder om 
uddannelsesbibliotekarernes fremtid  

I BF mener vi, at alle elever bør have adgang til kvali- 
ficeret biblioteksfaglig vejledning i forbindelse med 
deres uddannelser. Men biblioteker og bibliotekarer på 
ungdomsuddannelserne er under pres. 

Derfor inviterede BF i september 2017 en række for-
skellige aktører fra biblioteksområdet til dialogmøde. 
Formålet var at dele viden på tværs og undersøge, om 
der kunne findes fælles perspektiver eller løsninger,  
der kan arbejdes videre med. På mødet drøftedes både 
licenser, elevers læse- og studievaner samt biblioteks-
betjening på tværs af de digitale behov. 

I maj 2018 blev der fulgt op med endnu et dialogmøde, 
hvor emnet denne gang var et DEFF-projekt om en da-
tabrønd til ungdomsuddannelser samt uddannelses-
bibliotekarens rolle, funktion og berettigelse.

Rektor på Greve Gymnasium, Mette Trangbæk 
Hammer, holdt blandt andet et oplæg, hvor hun lagde 
vægt på, at informationskompetencer også er en del 
af dannelse, og at det derfor er en oplagt opgave for 
biblioteksansatte at tage sig af.

Arbejdsgruppe vedr. den fremtidige
organisering af forskningsbiblioteksområdet  

I maj 2018 nedsatte kulturministeren og uddannelses- 
og forskningsministeren en arbejdsgruppe, der skal 
afdække de fremtidige behov for forskningsbiblioteks-
betjening samt give anbefalinger til den fremtidige 
organisering af forskningsbiblioteksområdet.

Arbejdsgruppen består af embedsmænd fra styrel- 
ser og ministerier samt en ledelsesrepræsentant fra 
hhv. Syddansk Universitet og Københavns Universitet. 
Direktøren fra Det Kgl. Bibliotek er også med i arbejds- 
gruppen, mens vicedirektør/universitetsbiblioteka-
ren fra samme sted er medlem af arbejdsgruppens 
sekretariat. 

BF er enig i, at forskningen skal være bredt 
tilgængelig, samt at forskningsbibliotekerne har en 
stor opgave med at understøtte forskere og studerende 
i den proces, hvorfor vi også hilser arbejdet velkom-
ment.

BF har mange medlemmer ansat på området og har 
derfor tilbudt arbejdsgruppen at komme med input til 
dens arbejde. Med stor hjælp fra TR-kollegierne blev 
der nedsat en baggrundgruppe med medlemmer fra 
universitetsbiblioteker, professionshøjskolebiblioteker 
samt fagbiblioteker, som har arbejdet intenst med at 
give input til dette arbejde. Der er efterfølgende sendt 
et notat til arbejdsgruppen med opmærksomheds- 
punkter på området.

Bibliotekernes dialogforum giver input
til servicetjek af biblioteksloven 

Kulturminister Mette Bock løftede i 2017 sløret for 
sine planer om at se nærmere på biblioteksområdet, 
hvor hun ville give biblioteksloven et servicetjek. I 
2018 påbegyndte Bibliotekernes dialogforum (tidligere 
Biblioteksparaplyen), hvor blandt andet BF, Danmarks 
Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen er 
repræsenteret derfor et arbejde for at identificere og 
beskrive en række pejlemærker, som input til dette 
servicetjek.   

Fokus på det nære medlemsdemokrati 

I perioden har både formand og næstformand været 
på besøg på BF’ernes arbejdspladser. Samtalen med 
medlemmerne er især vigtig, fordi det giver et indblik i 
de faglige vinde, der blæser. 

Vinde, som BF kan tage op og skabe debat og aktivi-
teter på baggrund af. Fagforening handler om fælles-
skab og tryghed/sikkerhed, og det er samtalerne med 
medlemmerne, som skal danne grundlag for arbejdet 
med det faglige arbejde, kompetenceudviklingsbehov 
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og hvilke politiske områder, som BF skal tage fat på. 

Derudover er der fortsat stor fokus på, at både for-
mand og hovedbestyrelsesmedlemmerne deltager ved 
TR-kollegierne. Det giver viden om hverdagen ude på 
arbejdspladserne og om de emner, som medlemmerne 
interesserer sig for. 

I december tog næstformand og formand på besøg i 
Midtjylland for at besøge både folke- og uddannelses-
biblioteker, samt et enkelt fagbibliotek. 

Det gav mulighed for at tale om BF’s strategi for de 
kommende år samt de arbejdspladsnære problema-
tikker.

Dataetik  

En af tidens største samfundsudfordringer er virk-
somheders brug og opbevaring af data. Spørgsmål om 
dataetik og borgernes ret til privatliv på nettet trænger 
sig på, og i BF mener vi, at BF’erne skal spille en 
væsentlig rolle med at finde frem til brugbare modeller 
både på bibliotekerne og i private virksomheder.

Derfor har BF’s formand, Tine Segel, fortsat arbejdet 
med dataetik. Dels som medlem af advisory boardet 
for tænke-handle-tanken DataEthics, dels som med- 
underskriver af et åbent brev til justitsminister Søren 
Pape Poulsen, hvori 12 organisationer opfordrede til at 
styrke Datatilsynet. 

Derudover har BF gennemført en række webinarer om 
børns digitale sikkerhed og identitet.

I samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen har BF 
afholdt et kursusforløb om undervisning i IT-sikkerhed. 
Forløbet er afviklet under navnet ’Hold hackerne ude’.

Flere af BF’s fag- og ansættelsesgrupper har desuden 
beskæftiget sig med emnet.

 http://bf.dk/viholderhackerneude 

Ny viden på biblioteksområdet

Som medlem af Tænketanken Fremtidens Bibliotekers 
styregruppe er BF med til at generere ny viden på biblioteks- 
området. Viden, som både kan bruges direkte til udviklingen 
af bibliotekerne, og som grundlag for BF’s politiske arbejde.

I 2017 udkom rapporten Digitale Biblioteksstrategier, som 
beskrev et uindfriet potentiale i bibliotekernes digitale tilbud. 
Rapporten er en undersøgelse af borgernes digitale biblio- 
teksvaner og giver et indblik i tidens digitale tendenser. 

Undersøgelsen er desuden et vigtigt indspark til den faglige 
og politiske debat om bibliotekernes rolle, og hvem de skal 
henvende sig til. Der er således skabt et nyt grundlag for en 
intern og ekstern debat om fremtidens folkebibliotek som ét 
samlet bibliotek, hvor det fysiske og det digitale understøtter 
hinanden.

I 2018 udkom rapporten Børns læsevaner 2017 – Overblik 
og indblik. Børns hverdagsliv og kulturforbrug har ændret 
sig meget de seneste år i takt med den digitale udvikling. 
Forandringen har også påvirket børnenes læsevaner – især 
fritidslæsningen. 

Danske børns læsekompetencer forværres i disse år og er i 
den seneste PIRLS-måling nede på niveauet for 2006. Det er 
bekymrende, da læselyst og læsekompetencer er en grund-
sten i menneskers læring, dannelse og udvikling.

Bibliotekerne har en lang tradition for at styrke børns fritids- 
læsning, og rapporten giver ny viden om, hvordan bibliotek-
erne bedst styrker børns læsevaner med afsæt i deres nye 
virkelighed. 

BF har i forbindelse med rapporten efterspurgt mere 
forpligtende samarbejde mellem folkeskolerne og folke-
bibliotekerne. Samtidig påpegede BF’s formand, at arbejdet 
med litteraturformidling til børn er blevet nedprioriteret, 
hvilket også kan være årsag til den faldende fritidslæsning 
blandt børnene. 
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”I nogle kommuner er det meget 
veletableret, og her er forløb, der 
sikrer, at alle børn har berøring 
med deres folkebibliotek. I andre 
kommuner oplever børnebiblio- 
tekarerne, at det kan være svært 
at komme i kontakt med lærerne. 
Ideelt set burde der være mere 
ensartede tilbud til børnene, 
fordi både læsning og informa-
tionskompetencer er så vigtige. 
Men skal det ske, er der brug for 
forpligtende samarbejder.”

Tine Segel, Altinget, 21. sept. 2017.

Folkemødet og Kulturmødet 

BF har deltaget aktivt i både Folkemødet på Bornholm 
og Kulturmødet på Mors i både 2017 og 2018. I 2018 
deltog BF’s formand eksempelvis i fem paneldebatter på 
Folkemødet om blandt andet dataetik, læsevaner, digitalt 
selvforsvar og arbejdsmiljø. Mens hun på Kulturmødet 
blandt andet debatterede biblioteker med kulturminis-
ter Mette Bock. Både Folkemødet og Kulturmødet giver 
mulighed for at møde mange af de interessenter og 
beslutningstagere, der er relevante for BF’erne og dermed 
synliggøre BF og medlemmernes betydning for borgere, 
virksomheder og samfund. 

Formanden løber med Løkke

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har gennem læng-
ere tid inviteret fremtrædende erhvervs- og organisa-
tionsfolk til løbetur og morgenmad på Marienborg, og den 
27. marts 2017 fik BF’s formand mulighed for at trække i 
løbetøjet.

For BF var det en anledning til at fortælle om medlem-
mernes kompetencer og fremtidige rolle på arbejds-
markedet. På BF’s Facebook-side havde medlemmerne 
mulighed for at komme med forslag til, hvad formanden 
skulle tale med statsministeren om.
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POLITISKE
FOKUSOMR ÅDER
04

Strategisk pressearbejde styrker
BF’s faglige stemme 

I perioden har BF’s sekretariat arbejdet strategisk for 
at give faget og BF en stærkere stemme i den offentlige 
debat. Målet er øget indflydelse og et af midlerne er 
en større synlighed i pressen for at markere vigtige 
dagsordener. Som et led i denne strategi er BF blevet 
tilkoblet Ritzaus bureaus pressetjeneste for at kunne 
sende pressemeddelelser og nyheder ud via denne 
kanal. BF igangsatte også i slutningen af 2018 en øget 
overvågning af det generelle mediebillede for at kunne 
reagere hurtigere på aktuelle dagsordener. Endelig 
har BF øget sit strategiske samarbejde med andre 
aktører og skrevet flere debatindlæg med andre faglige 
organisationer for at opnå en større gennemslagskraft 
på vigtige dagsordner som ligeløn og barsel. 

BF er derfor i langt højere grad lykkedes med at sætte 
dagsordenen i 2017 og 2018, hvor både BF og BF’s for-
mand har opnået en større synlighed og været med til 
at igangsætte vigtige debatter om eksempelvis biblio- 
tekernes fremtid i Altinget, medlemmernes betyd-
ning for digital dannelse, indsatsen for læsesvage og 
betydningen af blandt andet børnebiblioteker og lokale 
kulturtilbud.
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Sideløbende med de politiske fokusområder, har BF i 
2017 og 2018 udviklet organisationens drift og løftet på 
store kerneopgaver. På de følgende sider præsenteres et 
nedslag i nogle af de vigtigste indsatser og resultater. 

OK18 

En OK18-arbejdsgruppe bestående af formand, hoved- 
bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter ud-
peget af TR-kollegierne udarbejdede i foråret 2017 en 
række forslag til overenskomstkrav for BF. Forslagene 
blev i juni måned 2017 forelagt hovedbestyrelsen, der 
blandt andet besluttede, at BF skulle stille krav om for-
bedret arbejdstid, en forbedring af vagttillægsaftalen 
samt forbedringer på TR-området. 

Kravene blev efterfølgende indsendt til Akademikerne 
(AC). Herefter blev der foretaget en intern prioritering 
i henholdsvis AC, CFU og Forhandlingsfællesskabet, 
før de endelige krav blev udvekslet med arbejdsgiver-
modparterne: Staten, KL og Danske Regioner i dagene 
omkring julen 2017. Den interne prioritering betød, at 
ingen af de nævnte krav fra OK18-arbejdsgruppen blev 
forhandlet på det centrale bord, hvorfor BF valgte selv 
at stille krav om forbedring af arbejdstid og vagttil-
lægsaftalen på KL-bordet.

En enig lønmodtagerside (alle 3 hovedorganisationer: 
AC, LO og FTF) udskød starten af forhandlingerne 
frem til den 21. januar 2018 med krav om, at der skulle 
indledes reelle forhandlinger omkring lærernes 
arbejdstid. Dette under parolen ”Nok er Nok”,  / ”En 
fælles Løsning”, der senere blev til musketereden ”En 
for Alle – Alle for En”.

I slutningen af januar 2018 indledtes forhandlingerne, 
og såvel AC som BF gennemførte de indledende drøf-
telser med henholdsvis Staten, KL samt Danske Regi-
oner. Risikoen for en konflikt voksede. Dels på grund af 
spørgsmålet om sikring af spisepausen, dels på grund 
af den økonomiske ramme – og så den fortsatte usik-
kerhed omkring forhandlingerne på lærerområdet.

Derfor gik forberedelserne til en mulig konflikt i gang, 
og AC’s bestyrelse besluttede den 6. februar at give 
organisationerne mulighed for at yde konfliktlån til hel 
eller delvis afløsning af konfliktstøtten. 

Begrundelsen var, at det ville være en økonomisk for-
del for såvel de konfliktramte medlemmer som for de 
medlemmer, der ikke blev udtaget. Samtidig ønskede 
medlemsorganisationernes at styrke Akademiker-
nes økonomiske position i tilfælde af evt. kommende 
konflikt. BF’s hovedbestyrelse bakkede op om denne 
model.

Den 23. februar konstaterede CFU sammenbrud i 
de statslige forhandlinger, og den 26. og 27. februar 
erklærede Forhandlingsfællesskabet sammenbrud på 
det kommunale og regionale område. 

Den 2. marts varslede AC, FTF og LO strejke på det 
statslige område med virkning fra tidligst den 4. april, 
og den 5. marts varsledes der tilsvarende strejke på 
det kommunale og regionale område også til start tid-
ligst den 4. april. Ca. 10% af medlemsgrupperne blev 
udtaget til at indgå i en eventuel strejke.

Strejkevarslerne betød, at Forligsinstitutionen ind-
kaldte parterne til forhandlinger, men den 7. marts 
varslede Moderniseringsstyrelsen sammen med KL og 
Danske Regioner lockout over for ca. 450.000 offentligt 
ansatte, altså en væsentlig optrapning af den eventuelt 
kommende konflikt. 

Den 28. marts udsatte Forligsmanden konflikten i 14 
dage, hvilket blev forlænget med yderligere 14 dage 
den 17. april. Dette betød, at en strejke nu først kunne 
starte den 6. maj og en lockout den 12. maj – eller på 
femtedagen efter, at forligsmanden måtte erklære 
forhandlinger for afsluttet uden resultat.

Fra organisationsside var der konstant fokus på at 
finde en forhandlingsløsning, hvilket ikke oplevedes på 
samme måde fra modpartens side.
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I takt med at konflikten rykkede tættere på, blev der 
forhandlet både dag og nat, og natten til den 25. april 
indgik LO-organisationerne med FOA i spidsen et 
delforlig med Danske Regioner.

Forliget gav en samlet ramme på 8,1% og indeholdt 
blot en ”betrygning” omkring spisepausen. Sidst-
nævnte kunne FTF og AC ikke acceptere. Til gengæld 
indeholdt delaftalen mellem LO og Danske Regioner 
en afskaffelse af det privatlønsværn, der har været en 
forhadt del af reguleringsordningen siden OK15. 

Den 27. april lykkedes det at indgå forlig på kom-
munernes bord og den 28. april faldt det resterende 
område på plads. Alle forlig med en samlet ramme på 
8,1%.

På alle tre områder er der opnået en lønramme, der 
sikrer reallønnen hen over perioden og en sikker-
hed for, at den betalte spisepause bliver indskrevet i 
AC-overenskomsterne. Samtidig blev privatlønsværnet 
afskaffet.

Herefter kunne BF og AC i starten af maj indlede orga-
nisationsforhandlingerne, hvor AC blandt andet på det 
kommunale område opnåede dels en kroneforhøjelse 
på AC-løntrin 1 og 2 dels en forøgelse af pensionspro-
centen. Kroneforhøjelsen på trin 1 og 2 blev også aftalt 
på såvel det regionale som det statslige område.

BF opnåede ved KL-bordet visse forbedringer for 
tjenestemandsgruppen. Kravene om arbejdstid og en 
forbedring af vagttillæg kom BF ikke igennem med. 
Kravene vil derfor indgå som en del af OK21. 

Såvel AC som de overordnede forhandlingsfælles- 
skaber godkendte efterfølgende de opnåede resultater, 
som derefter kunne sendes til urafstemning blandt de 
enkelte organisationers medlemmer.

BF iværksatte en vejledende urafstemning blandt de 
offentligt ansatte medlemmer den 15. maj. Samme dag 
blev der afholdt TR-OK-Landsmøde om det samlede 
resultat. 

Ved afslutningen af BF’s urafstemning den 25. maj 
havde BF en stemmeprocent på 78,2%, hvor den ved 
OK15 og OK13 var på henholdsvis 54,3% og 40,7%. Den 
høje stemmeprocent viser et meget højt medlemsen-
gagement. 97% stemte Ja til det indgåede forlig, og en 
enig BF-hovedbestyrelse tilsluttede sig forliget.

Efterfølgende godkendte CFU og Forhandlingsfæl-
lesskabet det samlede resultatet på deres respektive 
områder. 
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OK18 - mobilisering og kommunikation 
på tværs 

En af årsagerne til at det lykkedes at opnå en aftale om 
OK18 på alle tre områder, var det stærke engagement 
blandt medlemmerne og den generelle opbakning 
blandt befolkningen. 

BF var med i arbejdet for at opnå begge dele.
BF afholdt den 14. marts Landsmøde for godt 100 
tillidsrepræsentanterne, der blev forberedt på en 
eventuelt konflikt, og mange af disse deltog også i et 
TR-stormøde i Fredericia, hvor godt 10.000 tillidsre-
præsentanter var samlet. Denne historiske begivenhed 
blev startskuddet til mange aktioner rundt om i landet, 
hvor de forskellige organisationer stod skulder ved 
skulder for at vise, at man ville en løsning for alle. 
 
BF støttede både den generelle OK18-kampagne, hvor 
avisannoncer, bannere på busser og et website fortalte, 
hvordan fagbevægelsen stod sammen om #enløsning-
foralle. Desuden arbejde BF sammen med de øvrige 
Akademikerorganisationer og arrangerede demon-
strationer og events. Blandt andet talte BF’s formand 
til demonstration i Esbjerg og foran Forligsinstitution- 
en, og BF’ere var stærkt repræsenteret ved mange 
lokale aktiviteter rundt om i landet.

BF sendte allerede i slutningen af marts strejkemate-
rialer ud til alle medlemmer, der var udtaget til strejke, 
og i løbet af april sendte BF yderligere materialer ud 
til alle medlemmer, der ønskede det. BF’erne udviste 
et stort engagement, og i alt blev godt 1.000 t-shirts, 
1.000 badges og knap 2.000 klistermærker sendt ud til 
medlemmerne.

I samme periode oprettede BF et særligt nyhedsbrev 
til alle offentligt ansatte, så de kunne få informationer 
om den nyeste udvikling i OK18. Hovedbestyrelsen 
oprettede også en særlig Facebook-gruppe BFairOK18, 
som i løbet af konflikten nåede op på 678 medlemmer. 
BF arrangerede desuden i samarbejde med Forbundet 
Kommunikation og Sprog fem medlemsmøder rundt 
om i landet, så medlemmerne kunne få besvaret 
spørgsmål om en eventuel konflikt.

”Vi har vist, at vi er en 
magtfaktor, og at vi kan 
rykke noget, når vi gør 
det sammen”.
Ida Allesø Møller, 
TR Frederiksberg Bibliotek

•   AC: Akademikerne, tidl. Akade-
mikernes Centralorganisation – 
forhandler for Akademikere

•   CFU: Centrale fællesudvalg – 
forhandler for alle statsansatte

•   FF: Forhandlingsfællesskabet – 
forhandler for alle kommunalt/
regionalt ansatte 

•   LO: Landsorganisationen i 
Danmark – forhandler for de 
traditionelle lavtlønsgrupper

•   FTF: tidl.: Funktionærernes og 
Tjenestemændenes Fællesråd 
– forhandler for mellemlange 
uddannelser

•   KL: tidl.: Kommuneres 
Landsforening
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Udviklingsprojekt

BF står i de kommende år overfor en række udfor-
dringer, der kalder på nogle strategiske valg. En af 
udfordringerne består i, at den potentielle medlems-
skare forandres - som følge af ændringer i uddannel-
serne, ændringer på bibliotekerne og ændringer på det 
private arbejdsmarked. Det er derfor ikke på forhånd 
givet, hvilken uddannelse og hvilke jobs, BF’s medlem-
mer og potentielle medlemmer besidder i fremtiden. 

Derfor besluttede hovedbestyrelsen på sit møde i 
juni 2017 at igangsætte et udviklingsprojekt, der dels 
skal afklare udfordringerne og dels udstikke mulige 
retninger for organisationen. 

Udviklingsprojektets indhold vil danne udgangspunkt 
for nogle af de politiske drøftelser på generalforsam-
lingen, og hovedbestyrelsen vil efterfølgende arbejde 
videre med resultaterne herfra.

Som led i udviklingsprojektet har BF bedt Mercuri 
Urval udarbejde en arbejdsmarkedsanalyse. Formålet 
har blandt andet været at belyse potentialet for med-
lemmerne på det nuværende og fremtidige arbejds-
marked. 

Analysen viser blandt andet, at der på det private 
arbejdsmarked forventes en stor vækst i mængden af 
arbejdsopgaver, som BF’s medlemmer vil kunne 
varetage, særligt opgaver, hvortil der er knyttet krav 
om gode kundskaber indenfor IT, herunder systema-
tisering af data og brobygning mellem det digitale 
element og resten af organisationen. 

Analysen viser også, at BF’s medlemmer kan have 
gavn af at styrke deres kompetencer indenfor projekt-
ledelse, og at medlemmernes relationelle og sociale 
kompetencer med fordel kan udbygges.

Administrativt samarbejde med DM

Det administrative samarbejde med Dansk Magister-
forening (DM) blev indledt i begyndelsen af 2016. I 2017 
blev der taget initiativ til at gennemgå alle aftaler med 
henblik på at opnå stordriftsfordele og sikre en smidig, 
men præcis ansvarsfordeling mellem de to organisa-
tioner. 

Dette arbejde igangsættes med hjælp udefra i 2018. Al-
lerede nu ved vi, at ydelserne er mere omkostningstun-
ge for DM, end oprindeligt antaget. Dette vil smitte af 
på BF’s omkostninger til samarbejdet. Det er imidlertid 
fortsat vurderingen, at samarbejdet er fornuftigt både 
opgavemæssigt og økonomisk. 

Vedtægtsgruppe

BF’s vedtægter har gennem længere tid trængt til en 
gennemgang og modernisering. Der har i perioden 
været nedsat en vedtægtsarbejdsgruppe bestående af 
medlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer og med 
assistance fra sekretariatet. 

Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde i begyndelsen af 
2018, hvor en række forslag til vedtægtsændringer blev 
præsenteret for hovedbestyrelsen. Det har så været op 
til hovedbestyrelsen at arbejde videre med forslagene 
og eventuelt supplere med andre forslag. Hovedbe-
styrelsens endelige forslag til vedtægtsændringer 
behandles på generalforsamlingen.
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Pensionspolitik og udbud

I 2016 vedtog hovedbestyrelsen syv pensionspolitiske 
målsætninger. Målsætningerne udgør BF’s pensions-
politik, og var retningsgivende for den vigtige proces, 
der blev sat i gang i forhold til at forhandle en ny pen- 
sionsaftale for BF’erne.

BF’s første 5-årige pensionsaftale med PFA Pension 
for offentligt ansatte udløb ved udgangen af 2017 og 
blev sat i udbud i foråret 2017. 

BF’s pensionsudbud var det mest omfangsrige i 
Danmark i 2017 med i alt 6 tilbudsgivende selskaber 
og en pensionsvolumen på 4,5 mia. kr. hvilket svarer til 
bibliotekarenes samlede opsparing. 

PFA Pension genvandt udbuddet for en ny 5-årig 
periode, som trådte i kraft den 1. september 2017. Den 
samlede værdi af udbuddet for BF og medlemmerne er 
estimeret til 39 mio. kr. i løbet af de 5 år aftalen gælder.

Valget af PFA Pension byggede blandt andet på følgen-
de økonomiske parametre: Reduktioner på forsikrings-
priser og på omkostninger til service og rådgivning 
samt rabatter på investeringsomkostninger. 

BF ønsker, at medlemmernes investeringer admini-
streres af en pensionsleverandør, der viser samfunds-
ansvar og har fokus på menneskerettigheder, arbejds-
tagerrettigheder, etik og bæredygtighed. 

PFA Pension har gennem forrige pensionsperiode 
vist, at selskabet træffer beslutninger ud fra disse 
principper, og senest i 2017-18 har PFA Pension spillet 
en offentlig rolle i forhold til at identificere, hvilke 
samfundsmæssige beslutninger, der skal til, i en nær 
fremtid med betydeligt flere seniorer. 

BF vil vælge en solidarisk tilgang, når den solidariske 
tilgang er den mest værdiskabende for flest mulige. 

Som følge af udbuddet og pensionspolitikken er tab af 
erhvervsevnedækningen derfor sat op til 65% af lønnen 
for erhvervsaktive medlemmer og dækning ved kritisk 
sygdom er fordoblet til 200.000 kr. 

Ikke alle medlemmer har samme forsikringsbehov, 
derfor prioriterer BF, at der skal være mulighed for 
at gå op og ned i dækninger – dog inden for givne 
rammer. 

I den nye pensionsaftale er der således fleksibilitet, 
men også rammer, der forhindrer kortsigtet gevinst, og 
fremmer langsigtet sikkerhed for det enkelte medlem. 

BF vægter alle medlemmer lige højt, og derfor til- 
stræber BF, at alle får mulighed for at være omfattet 
af samme gode pensionsaftale. 

I samarbejde med PFA Pension har BF pr. 1. februar 
2018 etableret BF Medlemspension, som er et tilbud 
til alle de medlemmer, der ikke i forvejen har en pen- 
sionsordning via arbejdsgiver – f.eks. ledige, freelan- 
cere, selvstændige, og privatansatte i små virksom- 
heder. BF Medlemspension har samme lave priser 
som aftalen for offentligt ansatte. 

I den store pensionsaftale er PFA forebygger erstat-
tet af produktet PFA helbredssikring, som giver BF ś 
medlemmer en mere kvalificeret og differentieret 
behandling.

Da statsansatte på grund af begrænsninger i Moderni-
seringsstyrelsens pensionspolitik ikke må have sund-
hedsordninger i deres pensionsaftale, har BF gjort det 
muligt, at alle medlemmer - herunder statsansatte og 
tjenestemænd - privat kan tilkøbe PFA helbredssikring 
(eller den udvidede sikring) direkte hos PFA Pension 
og til samme pris som i pensionsaftalen. Sideløbende 
arbejder BF fortsat på at sikre de statsansatte samme 
rettigheder via overenskomstsystemet. 

BF vil sikre, at flest mulige kan blive i sit job, hvis man 
bliver (alvorligt) syg. PFA Pension lancerede i 2017 
ordningen Early Care, der tilbyder en evidensbaseret 
og lægefaglig indsats for sygdomsramte medlemmer 
omfattet af pensionsaftalen. PFA Produkter som hel-
bredssikringer er også med til at forkorte evt. syg-
domsforløb og derved minimere risikoen for at miste 
arbejdet. 
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”At sikre medlemmerne den bedst 
mulige pensionsaftale er en opgave, 
som BF har arbejdet meget seriøst 
med i de seneste år. Ved at sende 
pensionsaftalerne i udbud sikrer vi 
vores medlemmerne langt bedre 
aftaler. Det handler både om fore-
byggelse, gode forsikringsordninger 
og hvilket beløb, medlemmerne har 
at leve for, når de går på pension.” 

Tine Segel, BF’s formand
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Endelig er både BF og PFA Pension enige om at 
fortsætte kampen for, at arbejdsgiverne i det offent-
lige åbner op for, at medlemmers dækning ved tab af 
erhvervsevne i et ansættelsesforhold midlertidigt kan 
udbetales til arbejdsgiver, således at arbejdsgiver ved 
sygefravær får dækket den ansattes løn- og pensions-
udgifter – og derved bidrager til at forhindre en afsked 
pga. langvarig sygdom. 

BF har desuden sikret sig mulighed for proaktivt at 
ændre i aftalen med PFA Pension undervejs. Det gæld- 
er, både når det kan konstateres, at medlemmerne på 
gruppeniveau under- eller overforsikrer sig, eller ved 
ændringer i lovgivning, der influerer på medlemmers 
samlede økonomiske vilkår i forbindelse med sygdom, 
død og pensionering.

I den forbindelse har PFA Pension oprettet et part-
nerpanel, hvor aktuelle emner drøftes, og hvor BF 
eksempelvis kan udtrykke sit fortsatte ønske om, at 
PFA prioriterer en etisk og bæredygtig tilgang i sine 
investeringsvalg. I panelet er både hovedbestyrelsen, 
sekretatriatet, BF’s eksterne pensionsrådgiver og 
PFA’s ledelse repræsenteret.

BF’s pensionspolitiske målsætninger

1.   Den bedst mulige aftale

2.   Etisk og bæredygtig tilgang i 
valget af investeringer

3.   En solidarisk tilgang

4.   En fleksibel tilgang

5.   En pensionsdækning, der rummer 
alle uanset baggrund

6.   Elementer i pensionsaftalen skal 
understøtte, at flest mulige kan 
blive i sit job, hvis man bliver 
(alvorligt) syg

7.   Løbende ajourføring i aftale- 
perioderne og proaktiv information 
og guide af den enkelte bibliotekar

Projekt Ledelse af samskabelse

BF deltager under Væksthus for Ledelse i et flerårigt 
projekt om Ledelse af samskabelse med borgeren.

Væksthus for Ledelse er et bredt netværk bestående 
af både praktikere, politikere og embedsmænd fra KL, 
Danske Regioner, Forhandlingsfællesskabet og de 
kommunale chefforeninger samt de faglige organi-
sationer. Gennem dialog deler parterne erfaringer 
og udtænker initiativer til nyskabende projekter om 
offentlig ledelse. 

Det projekt, BF deltager i, er forankret under Væksthus 
for Ledelse 2, som består af chefer i kommuner og re-
gioner, der har ledere under sig, samt repræsentanter 
fra KL, Danske Regioner og de faglige organisationer. 

I projektet Ledelse af samskabelse deltager BF, som 
repræsentant for de faglige organisationer. Projektet 
har til formål at kvalificere regionale og kommunale 
chefers arbejde med borgerfokuserede samskabel-
sesprocesser. Projektet skal bl.a. levere viden om, 
hvad der kendetegner succesfulde samskabelses- 
projekter med borgerne. 

I projektet indgår 12 case studies om samskabelse fra 
tre offentlige sektorer: Kultur og Fritid, Teknik og Miljø 
samt Sundhed. Under Kultur og Fritid har projektet 
udvalgt to cases fra Biblioteksområdet, nemlig 
etableringen af multikulturhus og hovedbibliotek 
Dokk 1 i Aarhus samt projektet Biblioteker på kanten, 
der er et samarbejde mellem 5 jyske folkebiblioteker 
fra yderkommuner.

Projektet og projektleverancer kan findes på
www.lederweb.dk under Væksthus 2.
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Arrangementer og kurser

BF’s arrangementstilbud befinder sig på mange 
platforme og består af både gå-hjem-møder og mor-
genmøder, seminarer og konferencer, webinarer og 
onlinekurser samt decideret kursusvirksomhed med 
kurser og miniuddannelser. 

Både BF, faggrupperne og ansættelsesgrupperne er 
arrangører, nogle gange som del af samarbejder med 
eksterne partnere. 

Målet er at gøre BF’s medlemmer dygtigere, og at give 
faglig inspiration og idéer samt have fokus på videre-
udviklingsmuligheder. BF vil tilbyde relevant og aktuel 
efteruddannelse som et værdifuldt supplement til alle 
de øvrige uddannelsestilbud, som findes på markedet.

Siden BF i 2016 lancerede den første modulbasere-
de miniuddannelse, er flere tilsvarende forløb over 
flere kursusdage kommet til. ”Digital Manager” har 
nu været afholdt fire gange, mens miniuddannelsen 
”Records Manager” med udgangen af 2018 har været 
afholdt syv gange. 

Tredje modulbaserede uddannelsestilbud var ”Pro-
jektleder i praksis”, som blev lanceret i foråret 2018. 
Den giver grundlæggende elementer og værktøjer i 
projektledelse. 

Første hold på miniuddannelsen, ”Informations- og 
IT-sikkerhed”, som BF afholder sammen med Privat-
gruppen er udbudt i efteråret 2018 og afholdes i 2019.

BF afholder fortsat en lang række webinarer, hvor 
mange medlemmer forskellige steder i landet deltager 
live. Har man deltaget én gang, vender man ofte tilbage 
og er med ved flere af de næste webinarer. Det er flek-
sibel læring, som er nemt at have med at gøre, og som 
på kort tid giver inspiration og ny faglig viden.

I 2017 samarbejdede BF med Medierådet for Børn 
og Unge, Det Danske Filminstitut og tre af central-
bibliotekerne omkring afholdelsen af kursusforløbet 
”Skab animationsfilm med små og store børn”, hvor 
BF bidrog med afholdelse af webinarer i et forløb om 
blended learning. 

Samarbejdet fortsatte i 2018, hvor BF planlagde, facili-
terede og afviklede webinarer i et projekt sammen med 
Medierådet for Børn og Unge, Digitaliseringsstyrelsen 
samt de seks centralbiblioteker og Slots- og Kultursty-
relsen. 

Centreret omkring den fællesoffentlige kampagne ”Vi 
holder hackerne ude” blev der afholdt en række kur-
susforløb for at klæde bibliotekarer og biblioteksfor-
midlere på til at kunne undervise borgerne i grundlæg-
gende it-sikkerhed.

Gå-hjem-møderne er den platform, hvor det bedst kan 
lade sig gøre at samle tilstrækkeligt med medlemmer 
til, at tilbuddene også kommer ud til de større byer 
rundt i landet. Så bliver emner som f.eks. eDidaktik, 
lønforhandling, sociale medier, stresshåndtering eller 
nye måder at være bibliotek på sat på dagsordenen.
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IVA blev til INF

Den 1. december 2017 skiftede Det Informationsviden-
skabelige Akademi navn til Institut for Informations- 
studier med forkortelsen INF. 

Navnet skal signalere, at der er tale om et bredere 
studie end informationsvidenskab, og samtidig har det 
givet forvirring, at studiet – efter fusion med Køben-
havns Universitet – har heddet et akademi og ikke et 
institut – på linje med andre fag på universitetet.

Samtidig med navneskifte har INF gennemført en 
revision af bachelorstudieordningen, som er gældende 
for de studerende, der er startet i september 2018. En 
revision af kandidatstudieordningen, som en naturlig 
forlængelse af bachelorstudieordningen, er undervejs. 
Udkast til bachelorstudieordningen blev inden vedtag- 
elsen sendt i høring til interessenter, hvor også BF 
bidrog med kommentarer. 

Institut for Informationsstudier har besluttet, at biblio- 
tekar, DB-uddannelsen skal udfases. BF er enig i, at 
det fremadrettet er nødvendigt at tage en kandidatud-
dannelse for at være konkurrencedygtig på arbejds-
markedet, hvad enten det er i det offentlige eller private 
og har længe anbefalet medlemmerne at vælge en 
kandidatuddannelse. 

I 2015 blev det besluttet, at Institut for Informations- 
studiers Aalborgafdeling skulle lukke. Derfor blev de 
bachelorer og kandidater, der afslutter deres uddan-
nelse i sommeren 2018, de sidste fra Aalborgskolen. 
I anledning af skolens lukning var der reception for 
alle med en tilknytning til uddannelsen, hvor BF var 
repræsenteret.

Udflytning af statslige arbejdspladser

Regeringen har i januar 2018 meldt ud, hvilke statslige 
institutioner som helt eller delvist skal udflyttes som 
led i 2. runde af udflytning af statslige arbejdsplads- 
er.  I første runde i 2015 blev tre medlemmer berørt 
af udflytningen, mens 2. runde har ramt forbundets 
medlemmer betydeligt mere.

BF har enkeltmedlemmer, som skal flyttes til Svend-
borg, Nykøbing Falster eller Bogense, men den største 
arbejdsplads med BF-medlemmer, som skal flyttes 
væk fra hovedstaden, er Nota. Nota er det tidligere 
Danmarks Blindebibliotek, som producerer og udlåner 
tekster, der er gjort tilgængelige for personer med 
læsehandicap. 

Nota skal i den kommende tid flytte til Nakskov, hvilket 
berører alle 20 BF-medlemmer. Alle berørte medlem-
mer er blevet tilbudt individuel rådgivning og forhand-
ling.

BF’s formand har gennem en årrække 
siddet i Aftagerpanel for INF og blev i 
2018 udpeget som næstformand.
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Faggrupper 

Der har været særligt fokus på, hvordan BF bedst 
kunne understøtte og inspirere til samarbejde på 
tværs af fag- og ansættelsesgrupperne. Det har også 
medført enkelte arrangementer afholdt og planlagt i et 
samarbejde mellem faggrupper og BF. 

Der har været afholdt en lang række arrangementer 
fordelt ud over landet. Disse arrangementer beskriv- 
es nærmere i faggruppernes egne beretninger og 
fremlægges på deres respektive generalforsamlinger 
i foråret 2019. 

En række medlemmer tog i 2017 initiativ til at oprette 
en ny faggruppe, som afholdt stiftende generalforsam-
ling den 1. marts 2017. Den nye faggruppe fik navnet 
”Faggruppen for Data Science”, og den har allerede 
afholdt en række arrangementer. 

Faggrupperne Fabulær og Faggruppen for Bibliotek 
og Uddannelse valgte i 2017 at opløse sig selv og blev 
derfor nedlagt på deres generalforsamlinger. Der 
er dog i BF en klar fornemmelse af, at der fortsat er 
behov for et fagligt netværk omkring emnerne læring 
og formidling. 

Politisk ansvarlig for faggrupperne og næstformand 
Jette Fugl vil i samarbejde med BF’s sekretariat og 
hovedbestyrelsen starte et nyt netværk op og herefter i 
samarbejde med netværkets medlemmer videreudvik-
le både netværk og faglige vinkler. 

Privatgruppen 

Den nuværende bestyrelse for Privatgruppen tiltrådte 
efter valg i februar 2017. Bestyrelsen består af 5 med-
lemmer ansat på det private område samt 2 student- 
erobservatører. Muligheden for at vælge studerende 
ind i bestyrelsen blev besluttet ved en vedtægtsænd- 
ring på Privatgruppens generalforsamling 2017.

Bestyrelsen har i perioden afholdt en række gå-hjem- 
møder om faglige emner af relevans for privatansatte 
samt en temadag om ”netværk og relationer” i samar-
bejde med Statsgruppen.

Privatgruppens bestyrelse udsender et nyhedsbrev til 
de privatansatte. 

Privatgruppen har egen LinkedIn-profil, hvor besty-
relsen bl.a. uploader stillingsopslag, der kunne være 
relevante for privatansatte – selvom der ikke som 
udgangspunkt står, at der søges en ”bibliotekar”.

Privatgruppens bestyrelse har i perioden bidraget med 
input til sekretariatets arbejde med bl.a. en hverve-
kampagne på privatområdet. Bestyrelsen samarbejder 
desuden med Statsgruppens bestyrelse og relevante 
faggrupper om fælles arrangementer. 

Bestyrelsen er endvidere i dialog med hovedbestyrel-
sen, primært ved at der fast deltager et hovedbestyrel-
sesmedlem i bestyrelsesmøderne.

Statsgruppen 

Statsgruppen valgte ny bestyrelse i marts 2017.  
Bestyrelsen har i perioden afholdt 8 gå-hjem-møder 
om blandt andet Katalogparadigmeskifte, Space 
management og SoMe på et uddannelsesbibliotek. 
Flere gå-hjem-møder er arrangeret i samarbejde med 
Privatgruppens bestyrelse. 

I maj 2018 var bestyrelsen på studietur i Nordjylland, 
hvor man besøgte en række af medlemmerne på deres 
arbejdspladser. Desuden blev der afholdt et med-
lemsarrangement med titlen Fingeren på pulsen, Hvad 
sker der i Nordjylland? med oplæg fra både statsan-
satte, privatansatte og kommunalt ansatte.

Statsgruppens bestyrelse deltager i fællesmøder, som 
BF arrangerer for faggrupper og ansættelsesgrupper. 
Bestyrelsen har desuden en repræsentant med til de 
statslige TR-kollegiemøder. Hovedbestyrelsens kon-
taktperson deltager i bestyrelsesmøderne. 

Statsgruppens bestyrelse udgiver et nyhedsbrev, som 
fortæller om aktuelle arrangementer samt bestyrel-
sens arbejde. Statsgruppen har en LinkedIn-profil, 
hvor der uploades stillingsopslag samt faglige emner. 
Tanken med profilen er, at facilitere et netværk for 
bibliotekarer ansat på statslige arbejdspladser.  
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Retssag om Arbejdsmiljørepræsentant 
på privatområdet 

BF indbragte i 2014 en sag for Byretten om afsked af en 
arbejdsmiljørepræsentant, der var ansat på en privat 
virksomhed uden overenskomst. Sagen omhandlede 
et principielt spørgsmål om forståelsen af arbejdsmil-
jølovens bestemmelse om, at en arbejdsmiljørepræ-
sentant er beskyttet mod afsked på samme måde som 
en tillidsrepræsentant indenfor tilsvarende område. 

Sagen var efterfølgende igennem både Byret, Lands-
ret og Højesteret, og på grund af sagens principielle 
karakter indtrådte Akademikerne i sagen til støtte for 
BF, og tilsvarende indtrådte DI og DA i sagen til støtte 
for virksomheden. 

Højesteret afsagde dom i november 2017, og desvær-
re var udfaldet, at arbejdsmiljøloven i den konkrete 
sag ikke gav arbejdsmiljørepræsentanten en særlig 
beskyttelse. Denne uholdbare retstilstand følges der 
nu op på politisk med det formål at få ændret arbejds-
miljøloven.

I april 2018 var Højesteretsdommen anledning til et 
åbent samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg. På 
samrådet gav ministeren udtryk for, at han er enig i, 
at arbejdsmiljørepræsentanter skal være beskyttet på 
samme måde som tillidsrepræsentanter, og at det hele 
tiden har været intentionen med loven. 

Ministeren vil følge op på sagen efter sommerferien, 
når et ekspertudvalg om netop arbejdsmiljøindsatsen 
er kommet med dets anbefalinger.

BF vil via Akademikerne følge arbejdet og søge indfly-
delse på ekspertudvalgets anbefalinger.

Retssag om aldersdiskrimination  

BF indbragte i 2017 en sag for Ligebehandlingsnævnet 
med påstand om, at en kommunal ansat bibliotekar var 
blevet forskelsbehandlet på grund af alder. 

Baggrunden var, at kommunen, efter at medlemmet 
påbegyndte udbetaling af en opsat tjenestemands-
pension ved det fyldte 60. år, stoppede indbetaling af 
pension til PFA.  

Ligebehandlingsnævnet gav BF medhold og tilkendte 
medlemmet en erstatning efter Forskelsbehandlings-
loven.  Da kommunen ikke ønskede at efterkomme 
afgørelse, er sagen nu henvist til behandling ved 
domstolene. 

Sagen omhandler et principielt spørgsmål om forstå-
elsen af Akademikeroverenskomstens dækningsområ-
de, og da der også indgår nogle EU-retlige spørgsmål 
forventes sagen henvist til behandling i Landsretten.
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Få samskabelse 
til at fungere

De offentligt ansatte skal anerkendes for deres indsats 
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Bliv klogere hjemmefra 
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Interview

Ahmed Akkari,
ledende imam under 
Muhammedkrisen,

er gået fra islamist til
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litteraturen

Erfaringer med 
ny bibliotekslov i 
Norge og Holland

Ledige rammes 
også af stress

Gør dit
SoMe-budskab
smitsomt
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Fagmagasinet Perspektiv
giver indsigt og udsyn  

Perspektivs mål er at formidle nærværende og rele-
vante dagsordener om faget og medlemmerne og give 
indsigt og udsyn.

BF’s fagmagasin Perspektiv udkommer 11 gange 
årligt. Perspektiv udgiver desuden BF’s ugentlige 
nyhedsbrev, samt et månedligt nyhedsbrev om ledelse. 
Perspektiv har i perioden oprettet profiler på Facebook 
og Instagram. 

I 2017 og 2018 bragte Perspektiv artikler om eksem-
pelvis arbejdsmiljø, uro på bibliotekerne, udflytning af 
statslige arbejdspladser, lukning af uddannelsesbiblio-
teker og OK18. 

Magasinet har desuden fokuseret på fagets udvikling 
med artikler om text mining og kunstig intelligens 
samt medlemmernes behov for kompetenceudvikling 
eksempelvis inden for Records Management. 

Perspektiv har også sat fokus på arbejdsglæde og en-
gagement blandt BF’erne i en række portrætinterviews 
med faglige ildsjæle samt interviews med BF’ere, der 
har fået nyt job, inden for forskellige fagområder. 

Perspektiv mødes cirka 3 gange om året med 
redaktionens bladudvalg, der nedsættes af hoved- 
bestyrelsen.

Perspektiv driver Del Din Viden – medlemmernes eget 
videndelingssite. Hver måned kommer nye artikler til, 
og sitet rummer nu 530 artikler (opgjort i maj 2018).
Perspektiv uddeler Del Din Viden-prisen til BF’s gene-
ralforsamling. Prisen er på 10.000 kroner. 

I 2017 sendte Perspektiv sit layout i udbud for at sikre 
en fortsat høj kvalitet af fagmagasinet til den bedst 
mulige pris. Fagmagasinet prioriterer desuden en 
grøn profil og har i 2017 modtaget et miljødiplom fra 
trykkeriet KLS, fordi bladet trykkes så miljørigtigt som 
muligt. Perspektiv har endelig i perioden måtte nedju-
stere sine forventninger til annonceindtægter grundet 
et generelt fald i annoncesalget på markedet samlet.
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”Jeg vil gerne takke vores 
centrale forhandlere for det 
store arbejde, de har gjort for 
fællesskabet, og så især vil 
jeg takke BF’s medlemmer, 
der har været enormt syn-
lige, seje og aktive over hele 
landet. For mig som formand 
har det betydet meget, at jeg 
har haft så stor opbakning fra 
BF’s medlemmer.”

Tine Segel, BF’s formand
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18

76

35

29

737

156

132

2.245

52

98

50

483

17

700

2.945

5

194

301

-107

726

1.776

44

355

17

280

390

78

761

4.387

Bibliotekarforbundets website

Antal brugeradgange (besøg)

Sager og forhandlinger

Privat

Stat

Regioner og kommuner

Ledige, studerende, pensionister m.v.

Karriererådgivning

Medlemshenvendelser i øvrigt

Antal sager og henvendelser i alt

Medlemsaktiviteter (antal deltagere)

Fagligt Landsmøde og generalforsamling

Bibliotekarforbundets medlemsarrangementer

Lederarrangementer

Studenterarrangementer

Karrierearrangementer

Seminar for netværk

Faggruppearrangementer

Statsgruppens arrangementer

Privatgruppens arrangementer

Generelle medlemsaktiviteter i alt

TR-aktiviteter (antal deltagere)

TR-kurser m.v.

TR-temadage og seminarer

TR-OK-Landsmøde

TR-kollegiemøder

AC-TR-kurser

TR-aktiviteter i alt

Medlemsaktiviteter i alt (generelle plus TR-aktiviteter)

Antal formidlinger via BF’s VikariatMail

Medlemsbevægelser

Indmeldelser

Udmeldelser

Netto tilgang (+)/afgang (-)

Ansættelsesområde 

Stat

Kommuner

Regioner

Privat

Grønland

Ledige

Studerende

Passive

Pensionister

Antal medlemmer i alt
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Formand
Tine Segel

Næstformand
Jette Fugl

Forretningsudvalg
Formand Tine Segel, Jette Fugl, Gitte Andersen og Kim Jesper Josefsen

Hovedbestyrelse
Formand Tine Segel, Næstformand Jette Fugl, Andreas Damsbo Brix, Claes Isbrandtsen, Daniel Ackey, Gitte Andersen, 
Julie Arndrup, Kim Jesper Josefsen, Kristoffer Harboe, Loke Daugbjerg Andersen (fra 01.03.2018), Nikolaj Winther og 
Sofie Fredborg (fra 01.01.2017 til 28.02.2018)

Studenterobservatør til Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse
Minna Ebbesen

Formand
Tine Segel

Daniel Ackey

Kristoffer Harboe

Minna Ebbesen

Næstformand  
Jette Fugl 

Gitte Andersen

Loke Daugbjerg Andersen

Andreas Damsbo Brix    

Julie Arndrup

Nikolaj Winther

Claes Isbrandtsen

Kim Jesper Josefsen

Sofie Fredborg

BIBLIOTEKARFORBUNDETS 
HOVEDBESTYRELSE 
2017 OG 2018
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Politikområder 

International bibliotekspolitik
Forretningsudvalget

Pension
Formand Tine Segel og
Kim Jesper Josefsen

TR-området, herunder
TR-uddannelse
Næstformand Jette Fugl.
Andreas Damsbo Brix, Claes
Isbrandtsen, Gitte Andersen,
Kristoffer Harboe, Loke Daugbjerg 
Andersen og Nikolaj Winther

Uddannelsespolitik, generelt,
studerendes vilkår (SU, studenterløn)
Kristoffer Harboe og Minna Ebbesen

Politiske Fokusområder

Attraktiv Fagforening

Politisk ansvarlig: 
Loke Daugbjerg Andersen fra 
01.03.2018, Sofie Fredborg fra 
01.01.2017 til 28.02.2018

Udvalgsdeltagere:  
Næstformand Jette Fugl
og Minna Ebbesen

HOVEDBESTYRELSENS OPGAVER 
OG REPRÆSENTATIONER I  
2017 OG 2018

Tilfredse medlemmer

Politisk ansvarlig:  
Gitte Andersen

Udvalgsdeltagere:   
Kim Jesper Josefsen
og Claes Isbrandtsen

Kompetencer og arbejdsliv

Politisk ansvarlig:  
Andreas Damsbo Brix

Udvalgsdeltagere:   
Nikolaj Winther og Daniel Ackey

En faglig stemme

Politisk ansvarlig:  
Kristoffer Harboe

Udvalgsdeltagere:   
Formand Tine Segel og Julie Arndrup

Andet 

Bladudvalg –
hovedbestyrelsens repræsentant
Julie Arndrup

Døssingprisen 2018
Karen Birgitte Trock, tidl. Novo Nordisk, 
udpeget af Privatgruppen
Laila Heskjær Myrwich,
Københavns Biblioteker
Maj Ellegaard-Petersen,
Roskilde Katedralskole

Fælles Klagenævn for
Bibliotekarforbundet,
Dansk Journalistforbund og
Forbundet Kommunikation og Sprog
Andreas Damsbo Brix

TR-kollegier 

De 2 statslige TR-kollegier 

TR-kollegiet for de store og
små fag- og forskningsbiblioteker
Næstformand Jette Fugl

TR-kollegierne for
professionshøjskolerne
Næstformand Jette Fugl

9 kommunale TR-kollegier

Region Hovedstaden

TR-kollegiet Storkøbenhavn
Nikolaj Winther

TR-kollegiet Nordsjælland
Claes Isbrandtsen

TR-kollegie - Region Sjælland
Claes Isbrandtsen

TR-kollegie - Region SydDanmark
Kristoffer Harboe

TR-kollegie - Region Midtjylland
Loke Daugbjerg Andersen fra 01.03.2018
Sofie Fredborg fra 01.01.2017
til 28.02.2018
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TR-kollegie - Region Nordjylland
Andreas Damsbo Brix

Et tværgående kommunalt kollegium

Storbykollegiet
Gitte Andersen

Fag- og Ansættelsesgrupper 

Statsgruppen – politisk ansvarlig
Næstformand Jette Fugl

Privatgruppen – politisk ansvarlig
Nikolaj Winther

Faggrupper – politisk ansvarlig
Næstformand Jette Fugl

BITA – Bibliotekarer
i Tværkulturelt Arbejde
Gitte Andersen

BØFA – Faggruppen for
Børnebibliotekarer
Julie Arndrup

Data Science
Nikolaj Winther

Faggruppen for Medicinsk Information
Loke Daugbjerg Andersen fra 01.03.2018
Sofie Fredborg fra
01.01.2017 til 28.02.2018

Filibussen – Faggruppen for filialer, 
mindre biblioteker og bogbusser
Andreas Damsbo Brix

IT-faggruppen
Daniel Ackey

Kunstfaggruppen
Julie Arndrup

META – Faggruppen for metadata
Nikolaj Winther

MUFA – Faggruppen
for Musikbibliotekarer
Claes Isbrandtsen

Referencefaggruppen
Kristoffer Harboe

Bibliotekarforbundets Seniorgruppe
Næstformand Jette Fugl

Ekstern repræsentation 

Akademikerne bestyrelse
Fællesrepræsentationen
”De 6” ved Eva Secher Mathiasen
(Dansk Psykolog Forening)
Fra 01.07.2018 ved Formand Tine Segel

Akademikerne – Offentlig
forhandlingsudvalg (FHO)
Fællesrepræsentationen
”De 6” ved Formand Tine Segel
Fra 01.07.2018 ved Eva Secher
Mathiasen (Dansk Psykolog Forening)

Forhandlingsudvalget for
den private sektor (FHP)
Formand Tine Segel

Forsknings- og
Uddannelsesudvalget (FUU)
Næstformand Jette Fugl

Advisory Board
Frederiksberg Kommune
Formand Tine Segel

Fremfærd Bruger
Formand Tine Segel

Netværk for studerende
i AC organisationer
Minna Ebbesen

Væksthus 2 for Ledelse
BF’s repræsentant, Torben Jensen

Ekstern repræsentation
- andet 

Aftagerpanel for IT-uddannelsen
ved SDU
Formand Tine Segel

Aftagerpanel ved INF
Formand Tine Segel

Akademikernes A-kasse
–  formandskab og bestyrelse
Formand Tine Segel
Suppleant: Næstformand Jette Fugl

Akademikernes A-kasse
–  repræsentantskab
Repræsentanter for
Bibliotekarforbundet: Formand
Tine Segel og Kim Jesper Josefsen
Suppleanter: Næstformand Jette Fugl 
og John Holmgaard Ulletved Knudsen 
Larsen
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Bibliotekernes Dialogforum
Formand Tine Segel

Forbrugerrådet Tænk - Bestyrelse
Formand Tine Segel 

Forbrugerrådet Tænk - Rådsnævnet
Formand Tine Segel og Torben Jensen

Foreningen Norden
100-års jubilæum 2019
Formand Tine Segel,
ambassadør for jubilæum
(tidsbegrænset post)

Repræsentantskabet for
Forbrugsforeningen 1886
Formand Tine Segel

PFA Kunderåd
Formand Tine Segel 
Suppleant: Kim Jesper Josefsen

PFA’s Partner- og Risikopanel
Formand Tine Segel, næstformand 
Jette Fugl, Kim Jesper Josefsen,
Torben Jensen og Helle Fridberg

(Panelet er nedsat i efteråret 2017 i for-
bindelse med BF’s nye pensionsaftale. 
BF har 5 pladser i panelet)

Udvalg med deltagelse
af eksterne personer 

Udvalget til Beskyttelse
af Videnskabeligt Arbejde (UBVA)
Repræsentanter for
Bibliotekarforbundet: Dorte Birkegaard 
Thuesen og Jens Dam

Biblioteksfagligt udvalg om
lånesamarbejde (tidl. bibliotek.dk)
Repræsentant fra Bibliotekarforbundets 
Referencefaggruppe og IT-faggruppe, 
Tine Woge Nielsen, Esbjerg
Bibliotekerne, udpeget af Referen-
ce-faggruppen og Pernille Saul,
Guldborgsund Bibliotekerne, udpeget
af IT-faggruppen
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HOVEDBESTYRELSENS
BERETNING FOR
AKTIONSFONDEN  
2016 OG 2017

Aktionsfondens formål er at udbetale økonomisk 
støtte i forbindelse med faglige konflikter. Biblio-
tekarforbundet har ikke været involveret i faglige 
konflikter i 2016 og 2017.

Siden 2000 har der været overført en årlig sum til 
Bibliotekarforbundets aktiviteter, således at beløbet 
indgår i forbundets samledes aktivitetsbudget.

Anvendelse af midlerne fremgår af den samlede 
beretning for Bibliotekarforbundets virksomhed.

Med udgangspunkt i et realistisk scenarie for en 
konflikt på det akademiske arbejdsmarked vil 
Aktionsfonden kunne dække Bibliotekarforbundets 
forpligtelser.

Aktionsfondens egenkapital var 29.926.235 kr.
ved udgangen af 2017. 
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DE POLITISKE REVISORERS KOMMENTARER TIL
BIBLIOTEKARFORBUNDETS OG AKTIONSFONDENS 
REGNSKABER FOR 2016 OG 2017

2016 

2016 var første hele år i Akademikerhuset. Generalfor-
samlingens vedtagne budget tog udgangspunkt i tid-
ligere regnskaber samt outsourcing-aftalen med DM, 
men indregnede kun kendte forudsætninger. På denne 
baggrund kan man sige, at det ikke er overraskende, at 
efterfølgende vedtagne administrative besparelser og 
mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget har ført 
til, at årets regnskab udviser et overskud. 

Dette overskud (3.939 t.kr.) er resultatet af fokus på 
effektivisering og samdrift af hovedparten af BF’s 
administrative funktioner – som der står i HB’s regn-
skabsberetning.

Herudover har der samlet set også været et mindrefor-
brug end budgetteret på medlemsrettede aktivitet- 
er. Det dækker såvel områder med merforbrug som 
områder med mindreforbrug.

Det samlede facit – et mindreforbrug på 611 t.kr. 
bidrager til årets overskud.

Vi har ikke yderligere analyseret dette område.

Årets aktiviteter skønnes at være fint i tråd med 
Princip- og arbejdsprogrammet og fokusområderne 
som drejede sig om at placere de bibliotekariske kom-
petencer i nye funktioner og på nye arbejdsmarkeder, 
en mere offensiv lønpolitik, en større synliggørelse af 
bibliotekarernes bidrag til læring og læringsprocesser 
– samt omstillingsprocessen der skal sikre, at Biblio- 
tekarforbundet fortsat er en stærk fagforening for 
informationsspecialister og kulturformidlere.

Vi noterer dog, at første fokusområde ikke kan siges at 
være i hus resultatmæssigt, primært fordi vi stadig op-
lever nettonedgang i medlemstal – procentuelt størst 
på det private område.

Indtægter er fortsat dykkende pga. nettonedgangen i 
medlemstal samt færre annonceindtægter.

2017 

Også 2017 gav et overskud – tillige i forhold til det 
budgetterede. Årsagerne er primært et langt bedre 
resultat under diverse indtægter samt et relativt stort 
mindreforbrug under ”Medlemsindflydelse og interes-
sevaretagelse”. Måske bør man bekymre sig lidt over 
mindreforbruget på medlemsrelaterede aktiviteter? 
Merforbrug på Roadshow/medlemsmøder og de større 
indtægter på dette område modsiger dog tanker om 
generel afmatning.

Beklageligvis fortsatte nettonedgangen af medlem-
mer af Bibliotekarforbundet og ligeledes nedgangen i 
indtægter fra Perspektiv.

I note 6 i årsregnskabet for 2017 ses en opgørelse af 
forbundets lønudgifter og antal (fuldtids)-ansatte. Ud 
fra disse tal synes udgiften pr. årsværk at være steget 
11,85% fra 2016 til 2017.

Efter en dialog med forbundets sekretariatschef note-
rer vi os, at det er utydeligt, hvilke personer, der tæller 
med i opgørelsen af beskæftigede, og at lønudgiften 
i øvrigt også indeholder politiske honorarer og øvrige 
omkostninger som lønsumsafgift. Det er derfor ikke 
muligt at sammenholde regnskabets tal for antal 
ansatte med den angivne lønudgift på en meningsfuld 
måde. Vi opfordrer forbundet til at være mere præcis i 
opgørelserne i forbindelse med kommende regnskab- 
er.

Som politiske revisorer har vi – ved siden af regnskab- 
et - haft fuld adgang til opgørelser af lønninger og 
ansatte udarbejdet af forbundets statsautoriserede 
revisionsselskab, PWC. Vi har ingen bemærkninger i 
den forbindelse.

Årets aktiviteter skal sammenholdes med den nye 
Politiske Strategi fra Princip- og arbejdsprogram rum-
mende overskrifterne: Attraktiv Fagforening, Tilfredse 
medlemmer, Kompetencer og arbejdsliv, Stærk faglig 
stemme.
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Tage Sørensen

Birger Kriegbaum Sørensen

Hovedbestyrelsen oplyser at arbejde på disse områder 
er godt i gang. Den gennemførte medlemsundersø-
gelse (foråret 2017) viser gode resultater - http://bf.dk/
PolitikogPresse/Nyheder/2017/RaadgivningVurde-
resHoejt  

Generelt

For begge år gælder det at Bibliotekarforbundet har 
formået at sætte tæring efter næring og trods med-
lemsnedgang og deraf vigende indtægter er lykkedes 
at komme ud med overskudsregnskaber.

Det ændrer dog ikke ved at medlemstallet, medlems-
rekrutteringen og medlemssammensætningen fortsat 
bør være i fokus og omgivet af størst mulig gennem-
sigtighed. 

Da der er så stor forskel på kontingentet i de forskel-
lige medlemskategorier vil vi stærkt anbefale, at der i 
kommende regnskaber gøres mere detaljeret rede for 
”bestand”, afgang og tilgang i de forskellige kategorier 
(i arbejde, arbejdsløs, studerende, pensionist). Så-
danne tal er reelt nødvendige for, at man kan vurdere 
hvorledes det står til.

Vedr. Aktionsfonden konstaterer de politiske revisorer, 
at konstruktionen med et regnskabsmæssigt adskilt 
BF og Aktionsfonden ikke altid er lige gennemskuelig 
for menigmand. Vi har på forespørgsel fået bekræftet 
at BF i regnskabsmaterialet anvendes som en samlet 
betegnelse og ikke udelukkende som modsætning til 
Aktionsfonden, hvilket ikke gør det nemmere.

Et andet eksempel på noget mindre gennemskueligt er 
stigningen i værdipapirbeholdningen fra 2016 til 2017 
(fra 7,6 mio. kr. til 12 mio. kr.). Her er dog hverken tale 
om store kursstigninger eller store nyindkøb, men at 
man fra 2017 har besluttet at regnskabsføre alle vore 

papirer som tilhørende fonden (der så til gengæld har 
”lånt” et tilsvarende beløb hos BF).

Vi har overvejet (også i lyset af forårets begivenhed- 
er, hvor strejke/lockout var særdeles nærliggende 
muligheder) om indestående i Aktionsfonden er fuldt 
tilfredsstillende, eller vi bør overveje en udbygnings-
fase? 

Uden at rode os ud i en større debat om hvor meget 
lønnen er steget, noterer vi os at f.eks. den kommunale 
reguleringsprocent de seneste ti år er steget omkring 
16%. Aktionsfondens egenkapital er i samme periode 
kun steget med ca. 1%. Det kunne pege på et behov for 
en genvurdering af, hvad behovet for dækning er?

Såvel regnskabet for 2016 og 2017 som forbundets 
aktiviteter kan godkendes uden yderligere bemærk-
ninger.

København og Roskilde,
den 15. august 2018
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BIBLIOTEKARFORBUNDETS
ÅRSREGNSKABER

Hermed fremlægges årsregnskaberne for 2016 og 2017. Indledningsvis 
gengives den tekstmæssige del af først 2017 regnskabet og dernæst 
2016 regnskabet. Herefter fremlægges tabellerne samlet for 2016 og 
2017,  inkl. budgettal, hvor de er relevante. Hvis man ønsker at læse 
regnskaberne for de to år hver for sig i deres oprindelige form, kan 
disse udleveres i fysisk form på generalforsamlingen eller ses på 
BF’s hjemmeside. 

2016 OG 2017
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FAGFORBUNDSOPLYSNINGER

Bibliotekarforbundet 

Peter Bangs vej 30
2000 Frederiksberg

www.bf.dk

CVR. nr.: 55623317

Hjemsted: Frederiksberg

Stiftet i 1923

Bestyrelse

Tine Segel (Formand)
Jette Fugl (Næstformand)
Kim Jesper Josefsen
Gitte Andersen
Andreas Brix
Clas Isbrandtsen
Daniel Ackey
Julie Arndrup
Kristoffer Harboe
Nikolaj Winther
Loke Daubjerg Andersen
Minna Ebbesen, Studenterobservatør
Ulla Thorborg, Medarbejderobservatør

Direktion

Torben Jensen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ndr. Ringgade 70 C
4200 Slagelse

2017
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LEDELSESPÅTEGNING
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Tine Segel
Formand

Andreas Brix

Jette Fugl
Næstformand

Clas Isbrandtsen

Kim Jesper Josefsen

Loke D. Andersen

Gitte Andersen

Julie Arndrup

Torben Jensen

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2017 for Bibliotekarforbundet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og 
god regnskabsskik. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Frederiksberg, den 28. februar 2018

Direktion:

Bestyrelse:

Daniel Ackey

Nikolaj WintherKristoffer Harboe
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Til bestyrelsen i Bibliotekarforbundet

Konklusion 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af
resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Bibliotekarforbundet 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der 
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion 
 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revi-
sionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revision- 
en af årsregnskabet”. 

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse 
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse krav. Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet 

Bibliotekarforbundet har i overensstemmelse med 
vedtægternes regnskabsbestemmelser om sammen-
ligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 
1. januar 2017 - 31. december 2017 medtaget det af 
bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2017. Disse 
sammenligningstal har, som det også fremgår af regn-
skabet, ikke været underlagt revision. 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Udtalelse om ledelsesberetningen
 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er 
væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes 
at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesbe-
retningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, 
at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med årsregnskabsloven. 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-
trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, 
hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnska-
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet 
realistisk alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet
 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, 
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres 
i overensstemmelse med internationale standarder 
om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge 
af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væ-
sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomi-
ske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af 
årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmel-
se med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager 
vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 
revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og 
egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation 
forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser 
kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse 
af intern kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med rele-
vans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændigheder-
ne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af forbundets interne kontrol. 

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som 
er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, 
som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Brian Petersen  
statsautoriseret revisor  
mne28701 

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag 
af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der 
kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
føre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struk-
tur og indhold af årsregnskabet, herunder note- 
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de 
underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt 
andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige 
observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Slagelse, den 28. februar 2018

PricewaterhouseCoopers
 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-NR.: 3377 1231
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NØGLETAL

2016

2016

2017

2017

2015

2015

2014

2014

2013

2013

26.681

147.694

1.218

27.117

144.528

979

7.160

1.146

7.426

1.508

6.532

732

7.038

700

2.157

651

2.650

737

4.156

7

4.354

5

3.496

190

3.017

194

-759

247

-840

301

-388

3.939

4.497

47.479

13

-87

3.472

4.387

48.939

12

1.000

202

0

202

27.443

133.000

1.006

11.318

1.309

6.874

679

2.788

647

4.070

4

4.464

188

-482

256

356

-1.590

4.551

46.367

19

306

65

28.117

127.500

1.121

29.393

130.242

1.045

9.670

2.179

10.640

1.755

6.843

668

6.844

691

4.415

614

3.568

784

4.098

12

4.273

12

4.451

178

4.469

228

-1.189

279

-631

246

-19

-111

4.619

50.718

19

353

229

4.721

50.915

20

0

223

1.825

509

Samlede indtægter

Besøg bf.dk

Tusinde kroner

Antal

Der er anvendt til:

Sager og henvendelser *

Administration

Deltagere i medlemsaktiviteter

Løn og arbejdsvilkår

Deltagere i arrangementer for tillidsrepræsentanter

Medlemsindflydelse

Deltagere i faggruppearrangementer

Kommunikation

Formidlinger via VikariatMail

Job og profession

Indmeldelser

Øvrige poster (minus er lig indtægt)

Årets resultat ekskl. Aktionsfonden

Udmeldelser

Årets resultat Aktionsfonden

Medlemmer i alt

Samlede aktiver (inkl. Aktionsfonden)

Medarbejdere

Investeringer

Afskrivninger

*Sager og henvendelser er opgjort efter andet princip. Tidligere års tal er korrigeret.
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BERETNING

Hovedaktivitet

Bibliotekarforbundet - forbundet for informationsspe-
cialister og kulturformidlere (herefter BF) har omkring 
4.400 medlemmer, hvoraf ca. 1.800 er ansat i region- 
erne/kommunerne, ca. 700 indenfor staten og ca. 350 
i det private erhvervsliv. Resten af medlemmerne er 
enten uden fast arbejde, studentermedlemmer, senior-
medlemmer eller passive medlemmer.

BF varetager medlemmernes tjenstlige, økonomi-
ske, faglige og uddannelsesmæssige interesser. BF 
arbejder på at sikre medlemmernes interesser når det 
drejer sig om beskæftigelse, løn og ansættelse samt 
fagets udvikling.

BF organiserer og varetager forhandlingsretten for alle 
fagudannede bibliotekarer og cand.scient.bibl.er. BF 
organiserer også bibliotekarstuderende og andre, der 
er beskæftiget inden for kultur-, informations- eller 
bibliotekssektoren.

Udvikling i aktiviteter  
og økonomiske forhold

I det følgende beskrives udviklingen i BFs indtægter og 
omkostninger set i lyset af forbundets kerneopgaver og 
særlige indsatsområder.

Generalforsamlingen har besluttet at opdele regnskab- 
et i tre dele; BF, Aktionsfonden og Døssingfonden. Alle 
tre regnskaber er inden for samme juridiske enhed. 
Aktionsfonden anvendes primært til arbejdskampe og 
drift af BFs ejendom. Aktionsfonden giver desuden et 
årligt driftstilskud til forbundets aktiviteter. BF offent-
liggør ikke et samlet regnskab. Døssingfonden har til 
formål at uddele en hæderspris hvert andet år.

Overskud i 2017

BF oplever stadig medlemsnedgang, først og frem-
mest som følge af et generationsskifte blandt med-
lemmerne. Som følge heraf har kontingentindtægterne 
været faldende i 2017. 

Resultatet for BF blev i 2017 et overskud på 3.472 t.kr., 
der sammen med Aktionsfondens resultat på 
-87 t.kr., giver et samlet positivt resultat på 3.385 
t.kr. Før finansielle poster udgør resultatet for BF et 
overskud på 2.632 t.kr., hvilket er 2.037 t.kr. bedre end 
budget. 

Overskuddet for BF skyldes primært et mindreforbrug 
på en række poster under kategorierne Medlemsind-
flydelse og interessevaretagelse og Job og profession, 
men også, at forbundets indtægter - på trods af med-
lemstilbagegang - har været over det forventede.

Overskuddet har tråde tilbage til de beslutninger, der 
tidligere er truffet vedr. BF’s organisatoriske tilpas-
ning, herunder flytningen til Akademikerhuset - og 
understøttes i øvrigt af efterfølgende politiske og 
administrative handlinger.

BF har fokus på rekruttering og fastholdelse af 
medlemmer. I 2017 er der anvendt en del midler på at 
rekruttere og fastholde på studenterområdet. Det er 
nogenlunde lykkedes at opretholde niveauet fra de 
seneste år for indmeldelser fra studerende. Der har 
også været lidt flere indmeldelser af ordinære med-
lemmer i 2017 end i 2016. Samtidig er der dog også en 
stigning i udmeldelserne. Udmeldelserne er steget 
med 22% i forhold til 2016. Medlemstallet er i alt 4.387 
pr. 31. december 2017 mod 4.497 i 2016, hvilket svarer 
til et fald på 2,4%. 

I 2017 har der været flere deltagere i BFs medlems- 
arrangementer, herunder studenterarrangementer 
end i 2016, ligesom der har været lidt flere deltagere i 
faggruppernes aktiviteter.
 
Deltagerantallet i BFs arrangementer og kurser for til-
lidsrepræsentanter er stadig højt, dog marginalt lavere 
end sidste år. Ligeledes har der været lidt færre sager 
og henvendelser i 2017 end i 2016.
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Indtægter

De samlede indtægter er 785 t.kr. højere end budget, 
mens kontingentindtægterne er lavere end budget. 
Tendensen fra de seneste år med faldende kontingent- 
indtægter er desværre fortsat i 2017, hvor kontingent- 
indtægterne er faldet lidt mere end i 2016.

Ligesom i 2016 var der i 2017 et nettofald i gruppen af 
ordinære medlemmer (flere udmeldelser end indmeld- 
elser).

I de senere år er det samlede antal studerende på 
uddannelserne (og dermed antal kandidater) dalet. 
Selvom BF har formået at opretholde organisations-
graden på studerendeområdet, er tilgangen af nye 
studerendemedlemmer ikke tilstrækkelig til at opveje 
medlemstilbagegangen for ordinære medlemmer. Det 
har en direkte negativ økonomisk effekt på kontingent- 
indtægterne. 

Kontingentsatserne har været fastfrosset siden 2010, 
hvor kontingentet senest blev reguleret.
 
Annonceindtægter i medlemsbladet er faldet i forhold 
til 2016, og ligger 449 t.kr. under budget. 

Diverse indtægter indeholder deltagergebyrer, ind- 
tægter fra samarbejdsaftaler og modtagne refusions-
godtgørelser. Diverse indtægter ligger 1.777 t. kr. høj-
ere end budget, hvilket primært skyldes øget aktivitet 
og indtægter på kursus/arrangementssiden samt på 
pensionsområdet. 

Tilskud fra Aktionsfonden er på 1.170 t.kr. Tilskuddet 
er en intern indtægt, der modsvares af en tilsvarende 
omkostning under Aktionsfonden. 

Tilskud (refusion af tabt arbejdsfortjeneste) fra Akut-
fonden (Amtskommunernes og Kommunernes fond 
til Uddannelse af tillidsrepræsentanter m.fl.) ydes til 
grunduddannelse, efteruddannelse samt øvrige kurser 
for tillidsrepræsentanter.

Administration

Administrationsaftalen med Dansk Magisterforening 
er 606 t.kr. højere end budget, hvilket først og frem-
mest skyldes en efterregulering af betalingen for 2016 
og 2017. 

Udgifterne til kontorhold har ligget væsentlig under 
budget, hvilket blandt andet skyldes mindre udgifter til 
porto end oprindeligt budgetteret.
 

Løn og arbejdsvilkår

Juridisk og teknisk assistance er gået over budget med 
203 t.kr. Dette skyldes først og fremmest en større 
udgift i forbindelse med en retssag for et medlem. 

Der har i perioden ikke kørt omkostningstunge lønpoli-
tiske projekter, hvorfor udgiften er under budget.

Medlemsindflydelse og interessevaretagelse

Udgifterne til hovedbestyrelse/formand herunder fri-
køb mv. er under budget, hvilket primært kan henføres 
til et mindreforbrug for frikøb til hovedbestyrelsen.  

Der er ikke medtaget budgetlagte omkostninger til ge-
neralforsamling på 160t.kr, da generalforsamling først 
afholdes i 2018. Dette er en ændring i regnskabsprak-
sis i forhold til tidligere år, hvor man fordelte omkost-
ningerne over 2 år. 

Kommunikation

Der har været faldende annonceindtægter (tekstside-
annoncer og stillingsopslag) i Perspektiv og det har 
ikke været muligt tilsvarende at reducere omkostning- 
erne.

Job og profession

BF’s kurser og arrangementer (posten Roadshows og 
medlemsmøder) er over budget. Budgetoverskridelsen 
er dog finansieret under diverse indtægter. 

Tilskud til faggrupper er lavere end budget. Tilskuddet 
kan variere fra år til år afhængig af aktiviteter.
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Der er ikke medtaget budgetlagte omkostninger til 
Fagligt Landsmøde, da dette ikke er afholdt i 2017, jf. 
generalforsamlingsbeslutningen i 2016. Endvidere er 
der også her tale om en ændring i regnskabspraksis i 
forhold til tidligere år, hvor man fordelte omkostning- 
erne over 2 år.
 

Finansielle poster

I forhold til budgettet har posten en merindtægt på 
490 t.kr. Dette skyldes primært en højere renteindtægt 
vedr. mellemregningsrenter fra Aktionsfonden, samt 
kursregulering af værdipapirer, som nu er samlet i 
Aktionsfonden.  

Balancen Bibliotekarforbundet

Der er ikke udarbejdet koncernbalance. Aktionsfonden 
og Døssingfonden under finansielle anlægsaktiver er 
medtaget, for at udtrykke den samlede aktivmasse 
for hhv. BF, Aktionsfonden og Døssingfonden. De tre 
nævnte er en samlet juridisk enhed.

Aktionsfonden

Siden budgetlægningen er princippet for afregning 
gennemført, som aftalt i lejekontakten. Dvs. at DM 
selv afholder udgifterne til drift og varme på Linde-
vangs Allé. Det betyder, at de budgetterede leje- 
indtægter er 400 t. kr. lavere, hvilket modsvares af 
tilsvarende lavere direkte omkostninger. Dog har der 
været en ekstraordinær udgift til udbedring af et utæt 
tag på bygningen.  

BF har betalt 1.000 t.kr. for indretning af lokaler på
Lindevangs Allé. Beløbet afskrives over lejeperioden, 
som er 10 år.

Tilskud overført til BF er som budgetteret, og på
samme niveau som i 2016.

Med undtagelse af aktierne i Lån & Spar Bank, er de 
hidtidige værdipapirbeholdninger i BF og Aktionsfond- 
en solgt, og formuen er nu dels anbragt i investerings-
beviser forvaltet af Danske Capital, dels placeret i BF ś 
ejendom.

I 2017 har Aktionsfonden haft en samlet gevinst på 
værdipapirer på ca. 430 t.kr. fra kursgevinst, renter 
og udbytte.

Resultatet for Aktionsfonden udviser et underskud 
på 87 t.kr. 

Døssingfonden

Døssingprisen blev ikke uddelt i 2017. Prisen uddeles 
på BFs generalforsamling. Næste gang i 2018. Prisen, 
der uddeles, svarer overens med bidraget fra BF.  
Prisen omkostningsføres i uddelingsåret.

Forventet udvikling i 2018

På generalforsamlingen i 2016 blev et to-årigt budget 
for 2017 og 2018 vedtaget. Resultatet for 2018 var 
dengang et forventet overskud på +26 t.kr.  Hovedbe-
styrelsen har på sit møde den 24. januar 2018 revideret 
budgettet for 2018 med udgangspunkt i udviklingen i 
indtægter og udgifter i 2017 og i forventede indtægter 
og udgifter for 2018 (der forventes også i 2018 en tilba-
gegang i antallet af medlemmer).

Budgettet for 2018 udviser herefter et forventet resul-
tat på -512.000 kroner. 

Resultatet i 2018 er blandt andet afhængig af den 
finansielle udvikling på kapitalmarkederne, med-
lemsudviklingen samt sekretariatets mulighed for at 
implementere alle de budgetterede medlemsrelate-
rede aktiviteter.

For at sikre, at BF’s organisation og sekretariat fortsat 
fungerer effektivt står forbundet overfor større IT-
investeringer i de kommende år. Der er tale om udgift- 
er til ny hjemmeside-platform, til udvikling af nye digi-
tale medlemstilbud og til eventuelle fælles IT-løsninger 
i Akademikerhuset. Derfor har hovedbestyrelsen be-
sluttet at dedikere 1.2 mio. kr. fra overskuddet i 2017 til 
IT-investeringer i 2018, 2019 og 2020, dvs. gennemsnit-
ligt 400.000 kr. pr. år. Dette fremgår af resultatopgørel-
sen som en bunden IT-investering på egenkapitalen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Regnskaberne for Bibliotekarforbundet, Aktionsfond- 
en og Døssingfonden er aflagt i overensstemmelse 
med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet for 2017 er aflagt i DKK.

Forbundet har ændret anvendt regnskabspraksis for 
måling af kapitalandele fra kostpris til indre værdis 
metode. Ændringen har ikke medført korrektion af 
årets resultat, men har påvirket forbundets anlægs-
aktiver med TDKK 0 (2016: TDKK 558) og den samlede 
balancesum med TDKK 0 (2016: TDKK 558). Egen-
kapitalen er påvirket med TDKK 0 (2016: TDKK 558). 
Virksomhedens pengestrømme er ikke påvirket af 
ændringen.

Bortset fra ovenstående er forbundets regnskabs-
praksis ikke ændret i forhold til sidste år. 

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det 
historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, 
at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule- 
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles 
til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, 
der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder 
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtel-
ser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-
skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 
indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet 
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå for-
bundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Kontingenter

Opkrævningsperioden for medlemskontingenter følger 
kalenderåret. Indbetalinger, der er modtaget sidst på 
året, og som vedrører det følgende år periodiseres.

Modtagne tilskud

Modtagne tilskud medtages i regnskabsåret ved ind-
betalingen.

Øvrig nettoomsætning

Øvrige omsætning indregnes i takt med at der er sket 
levering og risikoovergang.

Omkostninger

Omkostninger indeholder personaleomkostninger der 
omfatter alle forbundets lønomkostninger til ledelse 
og medarbejdere og omkostningsføres i takt med, at 
medarbejdere optjener retten til vederlaget.

Herudover indeholder omkostninger alle øvrige direkte 
omkostninger som er med til at generere forbundets 
indtægter.

Afskrivninger og nedskrivninger

Afskrivninger foretages lineært over den forventede 
brugstid, som er:

Antal år

Medlemssystem  5

Større anskaffelser af driftsmateriel, inventar og software  3

Indretning udlejede lokaler                                                               10

ESDH-system  5
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Mindre anskaffelser driftsføres med det samme. 

Der afskrives ikke på ejendommen, Lindevangs Allé 2, 
da denne ikke skønnes at undergå varig værdiforring- 
else. Ejendommen vedligeholdes løbende.

Afskrivninger og nedskrivninger indregnes i resultat-
opgørelsen under administrationsomkostninger.

Restværdien revideres årligt.

Immaterielle og materielle
anlægsaktiver

Anlægsaktiver optages til kostpris med fradrag af line-
ære afskrivninger. Der afskrives ikke på ejendomme, 
da disse ikke skønnes at undergå værdiforringelse. 
Ejendommene vedligeholdes løbende.

Er en skønnet markedsværdi for ejendommene 
væsentlig fra kostprisen, reguleres til den skønnede 
værdi. 

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes 
og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten den forholdsmæs-
sige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige 
indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien 
af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelses-
tidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede 
koncerninterne avancer eller tab.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i as-
socierede virksomheder henlægges via overskudsdis-
poneringen til ”Reserve for nettoopskrivning efter den 
indre værdis metode” under egenkapitalen. Reserven 
reduceres med udbytteudlodninger til ejere og regu-
leres med andre egenkapitalbevægelser i associerede 
virksomheder.

Aktionsfonden og Døssingfonden er ikke selvstændige 
juridiske enheder, men er alene at betragte som dele af 
Bibliotekarforbundet. Generalforsamlingen besluttede 
i 2000, at Aktionsfonden alene skal anvendes til ar-
bejdskampe samt til drift af Bibliotekarforbundets hus.

Kapitalandele i Aktionsfonden og Døssingfonden 
optages i Bibliotekarforbundets regnskab til den 
regnskabsmæssige indre værdi. Resultaterne af disse 
fonde indregnes ikke i resultatopgørelsen.

Aktier og investeringsbeviser optages til kursværdi pr. 
balancedagen.

Realiserede og urealiserede kursreguleringer på 
værdipapirer føres under finansielle poster i resultat-
opgørelsen i de enkelte delregnskaber.

Hensættelser

Til særlige projekter, der er besluttet igangsat,
hensættes de forventede omkostninger.

Skatteforhold

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat 
og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørel-
sen, med den del, der kan henføres til årets resultat 
og direkte på egenkapitalen med den del, der kan 
henføres til egenkapitaltransaktioner. 
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Tine Jørgensen
Formand

Andreas Brix

Jette Fugl
Næstformand

Clas Isbrandtsen

Kim Jesper Josefsen Gitte Andersen

Julie Arndrup

Torben Jensen

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016 for Bibliotekarforbundet.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsanlæggelse og 
god regnskabsskik. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver og 
passiver, finansielle stilling og resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen 
indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Frederiksberg, den 1. marts 2017

Direktion:

Bestyrelse:

Daniel Ackey

Nikolaj WintherKristoffer Harboe Sofie Fredborg
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Til bestyrelsen i Bibliotekarforbundet

Påtegning på årsregnskabet 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Bibliotekarforbundet 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørel-
se, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 
vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og god 
regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabs-
praksis. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og 
god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regn-
skabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for 
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om års-
regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske 
krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå 
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger 
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhæng- 
er af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-
vurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er 
relevant for forbundets udarbejdelse af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens 
valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samle-
de præsentation af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvis- 
ende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af for- 
bundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.  
december 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 
krav til regnskabsaflæggelse og god regnskabsskik.

Supplerende oplysninger vedrørende
forståelse af revisionen
 
Bibliotekarforbundet har i overensstemmelse med 
vedtægternes regnskabsbestemmelser som sammenlig-
ningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2016 medtaget det af generalforsamlingen 
godkendte resultatbudget for 2016. Disse sammenlig-
ningstal har, som det også fremgår af regnskabet, ikke 
været underlagt revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
 
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke fore-
taget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision 
af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysnin-
gerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet.
 
Næstved, den 1. marts 2017

PricewaterhouseCoopers
 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-Nr. 33 77 12 31

Brian Petersen 
statsautoriseret revisor
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NØGLETAL

*Sager og henvendelser er opgjort efter andet princip. Tidligere års tal er korrigeret.

2015

2015

2016

2016

2014

2014

2013

2013

2012

2012

27.443

133.000

1.006

26.681

147.694

1.218

11.318

1.309

7.160

1.146

6.874

679

6.532

732

2.788

647

2.157

651

4.070

4

4.156

7

4.464

188

3.496

190

-482

256

-759

247

356

-1.590

4.551

46.367

19

-388

3.939

4.497

47.479

13

306

65

1000

202

28.177

127.500

1.121

9.670

2.179

6.843

668

4.415

614

4.098

12

4.451

178

-1.189

279

-19

-111

4.619

50.718

19

0

223

29.393

130.242

1.045

29.360

113.033

1.002

10.640

1.755

10.957

2.386

6.844

691

6.904

832

3.568

784

3.397

956

4.273

12

4.259

13

4.469

228

3.443

179

-631

246

-418

263

353

229

4.721

50.915

20

371

819

4.726

48.545

20

1.825

509

124

161

Samlede indtægter

Besøg bf.dk

Tusinde kroner

Antal

Der er anvendt til:

Sager og henvendelser *

Administration

Generelle medlemsaktiviteter

Løn og arbejdsvilkår

Tillidsrepræsentanter - aktiviteter

Medlemsindflydelse

Faggruppeaktiviteter

Kommunikation

Formidlinger via VikariatMail

Job og profession

Indmeldelser

Øvrige poster (minus er lig indtægt)

Årets resultat (ekskl. Aktionsfonden)

Udmeldelser

Årets resultat Aktionsfonden

Medlemmer i alt

Samlede aktiver (inkl. Aktionsfonden)

Medarbejdere

Investeringer

Afskrivninger
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BERETNING

Hovedaktivitet

Bibliotekarforbundet - forbundet for informations-
specialister og kulturformidlere - har omkring 4.500 
medlemmer, hvoraf ca. 1.800 er ansat i regionerne/
kommunerne, ca. 700 indenfor staten og godt 400 i det 
private erhvervsliv. Resten af medlemmerne er enten 
uden fast arbejde, studentermedlemmer, seniormed-
lemmer eller passive medlemmer.

Bibliotekarforbundet varetager medlemmernes tjenst- 
lige, økonomiske, faglige og uddannelsesmæssige 
interesser. Bibliotekarforbundet arbejder på at sikre 
medlemmernes interesser, når det drejer sig om be-
skæftigelse, løn og ansættelse samt bibliotekarfagets 
udvikling.

Bibliotekarforbundet organiserer og varetager for-
handlingsretten for alle fagudannede bibliotekarer og 
cand.scient.bibl.er. Bibliotekarforbundet organiserer 
også bibliotekarstuderende og andre, der er beskæfti-
get inden for kultur-, informations- eller bibliotekssek-
toren.

Udvikling i aktiviteter og
økonomiske forhold

I det følgende beskrives udviklingen i Bibliotekar-
forbundets indtægter og omkostninger set i lyset af 
forbundets kerneopgaver og særlige indsatsområder.

Generalforsamlingen har besluttet at opdele regn-
skabet i tre dele; Bibliotekarforbundet, Aktionsfonden 
og Døssingfonden. Alle tre regnskaber er inden for 
samme juridiske enhed. Aktionsfonden anvendes til 
arbejdskampe samt til drift af Bibliotekarforbundets 
hus. Bibliotekarforbundet offentliggør ikke et samlet 
regnskab. Døssingfonden har til formål at uddele en 
hæderspris hvert andet år.

Overskud i 2016

Bibliotekarforbundet har løbende haft særligt fokus på 
effektiviseringer og stram økonomistyring, hvilket bl.a. 
har betydet udlejning af Lindevangs Allé 2 og flytning 
til Akademikerhuset samt udlicitering af hovedparten 
af BF’s administrative funktioner til et Shared Service 
Center. Initiativerne har påvirket Bibliotekarforbundets 
økonomi positivt, men der er fortsat medlemsnedgang 
som følge af et generationsskifte blandt medlemmer-
ne.

Resultatet for Bibliotekarforbundet blev i 2016 et over-
skud på 3.939 t.kr., der sammen med underskuddet 
for Aktionsfonden på 388 t.kr., giver et samlet positivt 
resultat på 3.551 t.kr. Før finansielle poster udgør 
resultatet for Bibliotekarforbundet et overskud på 
3.180 t.kr., hvilket er 3.829 t.kr. bedre end budget. 

Overskuddet for Bibliotekarforbundet skyldes bespar- 
elser på administration på 4.112 t.kr., der primært 
vedrører de positive økonomiske konskevenser ved 
indgårelse af samarbejdsaftale med Dansk Magister-
forening. Samarbejdsaftalen betyder færre omkost- 
ninger til administrative lønninger, IT samt husleje. 

I forhold til de oprindelige budgetterede medlems-
relaterede aktiviteter, er der brugt 611 t.kr. mindre. 
Mindreforbruget dækker over færre omkostninger 
end forventet og budgetterede aktiviteter, der ikke blev 
realiserede. 
 
Der er afsat 750 t.kr. til Generalforsamlingen og Fagligt 
Landsmøde fra regnskabet 2015. Omkostningen forde-
les over 2 år for at undgå store udsving i årets resultat. 
I 2016 blev der afholdt Generalforsamling og Fagligt 
Landsmøde i samme weekend.

Bibliotekarforbundet har fokus på rekruttering og 
fastholdelse af medlemmer. I 2016 er det lykkedes 
at rekruttere lige så mange studerende som i 2015. 
Der er kommet flere nye ordinære medlemmer end 
i 2015 og 2014. Samtidig har færre meldt sig ud end i 
2015. Generationsskiftet fortsætter imidlertid, hvilket 
betyder, at der også i 2016 er en nettonedgang i med-
lemstallet. 
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Antallet af behandlede sager er steget i forhold til 
tidligere år. Dette skyldes et øget antal henvendelser 
fra medlemmer til forhandlingsafdelingen. 

Antallet af deltagere ved medlemsarrangementer er 
lidt lavere i 2016 end i 2015. Derudover har der været 
færre deltagere til karrierearrangementer. 

Deltagerantallet i Bibliotekarforbundets kurser og 
andre aktiviteter for tillidsrepræsentanter er højere 
end sidste år. Det er lykkedes at øge deltagerantallet 
til kollegiemøder. 

Indtægter

De samlede indtægter er 1.120 t.kr. mindre end budget. 

Kontingenterne er lavere end budget. Tendensen fra 
2015 er desværre fortsat i 2016, hvorfor kontingenterne 
er faldet med næsten det samme beløb som sidste år. 
Tilgangen af nye medlemmer er lavere end afgangen 
fra generationsskiftet. Kontingentet er ikke hævet 
siden 2010, hvorfor det ikke har været muligt at dæmpe 
den økonomiske virkning af nettoafgangen af medlem-
mer.

Annonceindtægter i medlemsbladet er faldet i forhold 
til 2015. 

Posten Diverse indtægter indeholder deltagergebyrer 
og modtagne refusionsgodtgørelser.

Posten Tilskud fra Aktionsfonden er nu på 1.170 t.kr. 
Tilskuddet er en intern indtægt, der modsvares af en 
tilsvarende omkostning under Aktionsfonden. Tilskud-
det er øget med 600 t.kr. svarende til det forbedrede 
driftsresultat i Aktionsfonden som følge af udlejning af 
Lindevangs Allé.

Posten Tilskud fra Aktionsfonden (refusion af tabt 
arbejdsfortjeneste) (Amtskommunernes og Kommu-
nernes fond til Uddannelse af tillidsrepræsentanter 
m.fl.) ydes til grunduddannelse, efteruddannelse samt 
øvrige kurser for tillidsrepræsentanter.

Administration

Besparelserne på administration er høje målt i forhold 
til budget. Dette skyldes, at der ikke blev budgetteret 
med besparelserne på administration ved indgåelse af 
samarbejdsaftalen med Dansk Magisterforening. Der 
er sparet ca. 3,5 mio. kr. Derudover har der fundet et 
mindre forbrug sted på andre administrative områder.

Løn og arbejdsvilkår

Posten Juridisk og teknisk assistance er under budget. 
Der har været en enkelt principiel sag, der har krævet 
juridisk assistance, og hvor Bibliotekarforbundet efter-
følgende har fået refunderet penge fra tidligere år.

Kontingent til Akademikerne er faldet som følge af 
IDÁ s genindmeldelse i Akademikerne.

Aktivitetsniveauet for TR-kurser og temadage har væ-
ret faldende og har resulteret i dalende omkostninger. 
 

Medlemsindflydelse og interessevaretagelse

Udgifterne til hovedbestyrelse/formand herunder 
frikøb mv. er lidt under budget, hvilket primært kan 
henføres til et mindreforbrug for frikøb til hovedbesty-
relsen.   

Kommunikation

Det er lykkedes at fastholde omkostningsniveauet til 
redaktionen og bladproduktionen på trods af generelle 
løn- og prisstigninger i samfundet.

Job og profession

Fagligt Landsmøde blev 257 t.kr. billigere end budget, 
hvilket blandt andet kan forklares med færre deltagere 
end forventet.

Posten Roadshows/medlemsmøder har været dyrere 
end forventet og er finansieret via indtægter, konteret 
under ”diverse indtægter”. 
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Posten Tilskud til faggrupper er lavere end budget og 
lavere end sidste år. Tilskuddet kan variere fra år til år, 
da tilskuddet er betinget af modtaget regnskab fra de 
enkelte faggrupper. Hertil kommer ny tilskudsmodel til 
faggrupper.

Posten Fagpolitiske projekter indeholder ekstraordi-
nære aktiviteter. Derudover indeholder posten videre-
uddannelsesaktiviteter.

Posten Individuel ekstern rådgivning vedrører betaling 
til abonnement for medlemmernes adgang til psyko-
loghjælp. 

Posten Studenteraktiviteter er i 2016 steget, da der 
har været særligt fokus på tiltag til denne målgruppe, 
herunder markedsføring.
 
Posten Karriererådgivning indeholder 94 samtaler, der 
er blevet afholdt af ekstern konsulent. 

Finansielle poster

Posten er over det budgetterede på trods af det lave 
renteniveau på obligationer.  Der er indtægtsført en 
urealiseret kursgevinst på aktiebeholdningen.

Balancen Bibliotekarforbundet

Der er ikke udarbejdet koncernbalance. Aktionsfonden 
og Døssingfonden under finansielle anlægsaktiver er 
medtaget, for at udtrykke den samlede aktivmasse for 
hhv. Bibliotekarforbundet, Aktionsfonden og Døssing-
fonden. De tre nævnte er en samlet juridisk enhed.

Aktionsfond

Det er første år, hvor ejendommen har været lejet ud. 
I det oprindelige budget 2016, var der ikke budgetteret 
med denne udlejning. Budget 2016 og regnskab 2016 
afviger derfor på væsentlige poster.

Der er påløbet ekstraordinære omkostninger til udbed-
ring af en vandskade. 

Bibliotekarforbundet har betalt 1.000 t.kr. for indret-
ning af lokaler på Lindevangs Allé. Beløbet afskrives 
over lejeperioden, som er 10 år.

Tilskud fra Aktionsfonden overført til BF er steget med 
600 t.kr. Hovedbestyrelsen har valgt, at den forbedrede 
økonomi ved udlejning af ejendommen skal komme 
medlemmerne til gode, hvorfor beløbet er steget.

Formuen er investeret i aktier og obligationer. Resten 
er placeret i Bibliotekarforbundets hus.

Resultatet for Aktionsfonden udviser et underskud på 
388 t.kr. Finansielle poster indeholder et urealiseret 
kurstab på aktier på 280 t.kr. 
 

Døssingfonden

Døssingprisen blev i 2016 uddelt på Bibliotekarfor- 
bundets generalforsamling. Prisen uddeles hvert 
andet år. Prisen, der uddeles, svarer overens med 
bidraget fra Bibliotekarforbundet. Prisen omkost-
ningsføres i uddelingsåret.

Forventet udvikling i 2017

Budgettet for 2017 udviser et resultat på 945.000 
kroner. 

Kontingentsatserne stiger ikke i 2017, og der forventes 
fortsat et medlemsfald pga. generationsskifte. 
 
Forbundet vil også i 2017 have en positiv likviditet. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Regnskaberne for Bibliotekarforbundet, Aktions- 
fonden og Døssingfonden er aflagt i overensstemmel-
se med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse 
og god regnskabsskik og efter samme regnskabs-
praksis som sidste år.   

Kontingenter

Opkrævningsperioden for medlemskontingenter føl-
ger kalenderåret. Indbetalinger, der er modtaget sidst 
på året, og som vedrører det følgende år, er opført 
som leverandører af tjenesteydelser.

Modtagne tilskud

Modtagne tilskud medtages i regnskabsåret ved 
indbetalingen.

Afskrivninger og nedskrivninger

Afskrivninger foretages lineært over den forventede 
brugstid, som er: 

Mindre anskaffelser driftsføres med det samme. 

Der afskrives ikke på ejendommen, Lindevangs Allé 2, 
da denne ikke skønnes at undergå varig værdiforring- 
else. Ejendommen vedligeholdes løbende.

Afskrivninger og nedskrivninger indregnes i resultat-
opgørelsen under administrationsomkostninger.

Immaterielle og materielle
anlægsaktiver

Anlægsaktiver optages til kostpris med fradrag af line-
ære afskrivninger. Der afskrives ikke på ejendomme, 
da disse ikke skønnes at undergå værdiforringelse. 
Ejendommene vedligeholdes løbende.

Afviger en skønnet markedsværdi for ejendommene 
væsentlig fra kostprisen, reguleres til den skønnede 
værdi. 
 

Finansielle anlægsaktiver

Associeret virksomhed optages til kostpris.

Aktionsfonden og Døssingfonden er ikke selvstændige 
juridiske enheder, men betragtes som dele af Biblio- 
tekarforbundet. Aktionsfonden anvendes til arbejds- 
kampe og til drift af Bibliotekarforbundets hus. 
Desuden yder Aktionsfonden driftstilskud til Biblio- 
tekarforbundet.

Kapitalandele i Aktionsfonden og Døssingfonden 
optages i Bibliotekarforbundets regnskab til den 
regnskabsmæssige indre værdi. Resultaterne af disse 
fonde indregnes ikke i resultatopgørelsen.

Obligationer optages til kursværdi pr. balancedagen – 
dog maks. kurs 100.

Aktier og investeringsbeviser optages til kursværdi pr. 
balancedagen.

Realiserede og urealiserede kursreguleringer på 
værdipapirer føres under finansielle poster i resultat-
opgørelsen i de enkelte delregnskaber.

Hensættelser

Til særlige projekter, der er besluttet igangsat, hen-
sættes de forventede omkostninger.

Antal år

Medlemssystem 5

Større anskaffelser af driftsmateriel, inventar og software 3

ESDH-system 5
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Skatteforhold

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat 
og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørel-
sen, med den del, der kan henføres til årets resultat 
og direkte på egenkapitalen med den del, der kan hen-
føres til egenkapitaltransaktioner. Ændring i udskudt 
skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i 
resultatopgørelsen.

Negativ udskudt skat aktiveres ikke.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige for-
skelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af 
aktiver og forpligtelser.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser Bibliotekarforbundets 
og Aktionsfondens samlede pengestrømme for året 
opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivi-
tet, årets forskydning i likvider samt Bibliotekarfor- 
bundets og Aktionsfondens likvider ved årets begynd- 
else og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets 
resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og 
ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivnin-
ger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter 
omsætningsaktiviteter minus kortfristede gældsfor-
pligtelser - eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter 
pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, mate- 
rielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter 
pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af 
langfristede gældsforpligtelser.

Likvide midler består af posterne likvider under om-
sætningsaktiver og bankgæld under gæld.
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RESULTATOPGØRELSE 2016 OG 2017

Note Regnskab 2017 Budget 2017 Budget - Regnskab 2016 Budget 2016

(ej revideret) regnskab 2017 (ej revideret)

INDTÆGTER:  

Kontingenter 21.652.023 22.093.000 -440.977 22.391.857 22.929.000

Perspektiv 710.631 1.160.000 -449.369 867.929 1.493.000

Tilskud overført fra Aktionsfonden 1.170.000 1.170.000 0 1.170.000 1.170.000

Tilskud fra Akutfondsmidler 1.247.453 1.350.000 -102.547 1.304.542 1.350.000

Diverse indtægter 2.336.421 559.000 1.777.421 946.640 859.000

Indtægter i alt 27.116.528 26.332.000 784.528 26.680.968 27.801.000

OMKOSTNINGER:

1 Administration 7.425.636 7.090.000 -335.636 7.159.997 10.092.000

2 Løn og arbejdsvilkår 7.038.128 7.116.000 77.872 6.531.817 7.202.000

3 Medlemsindflydelse  
og interessevaretagelse

2.650.459 3.466.000 815.541 2.156.545 2.385.000

4 Kommunikation 4.353.488 4.385.000 31.512 4.156.450 4.350.000

5 Job og profession 3.017.042 3.680.000 662.958 3.496.325 4.422.000

Omkostninger i alt 24.484.753 25.737.000 1.252.247 23.501.135 28.451.000

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 2.631.775 595.000 2.036.775 3.179.833 -650.000

7 Finansielle poster 840.383 350.000 490.383 759.275 650.000

PERIODENS RESULTAT 3.472.158 945.000 2.527.158 3.939.107 0

Resultat Aktionsfonden -86.926 -388.495

ÅRETS SAMLEDE RESULTAT FOR 

BIBLIOTEKARFORBUNDET  
OG AKTIONSFONDEN

3.385.232 3.550.612

Årets resultat for 
Bibliotekarforbundet disponeres 
således:

Overført til frie reserver på 
Egenkapitalen

2.272.158  3.939.107 

Overført til bunden IT-investering på 
Egenkapitalen

1.200.000

I alt 3.472.158 3.939.107
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BALANCE 2016 OG 2017

Note 2017 2016

AKTIVER  

Anlægsaktiver

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

8 Driftsmateriel og inventar 68.089 170.220

Materielle anlægsaktiver i alt 68.089 170.220

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Værdipapirer 2.405.345 6.964.487

9 Kapitalandele i associeret virksomhed 758.096 758.096

9 Aktionsfonden 29.926.235 30.013.161

9 Døssingfonden 43.646 43.968

Deposita 336.271 318.899

Finansielle anlægsaktiver i alt 33.469.593 38.098.611

Anlægsaktiver i alt 33.537.682 38.268.831

Omsætningsaktiver

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender 400.286 177.098

Aktionsfonden-Mellemregning 11.823.758 7.127.268

Sommerhus 0 320.000

Andre tilgodehavender 21.782 124.932

Periodeafgrænsningsposter 673.741 416.820

Tilgodehavender i alt 12.919.567 8.166.118

Likvider 2.481.651 1.044.202

Omsætningsaktiver i alt 15.401.218 9.210.320

Aktiver i alt 48.938.900 47.479.151

PASSIVER   

Egenkapital

10 Egenkapital 16.514.402 13.042.244

Egenkapital Aktionsfonden 29.926.235 30.013.161

Egenkapital Døssingfonden 43.646 43.968

Egenkapital i alt 46.484.283 43.099.373

Gæld

Leverandører af tjenesteydelser 400.781 1.257.751

Bankgæld 0 941.480

Anden gæld 2.053.836 1.980.544

Periodeafgrænsningsposter 0 200.003

Gæld i alt 2.454.617 4.379.778

Passiver i alt 48.938.900 47.479.151

11 Eventualforpligtelser

 I Balancen i Årsregnskab 2016 er Hensættelser note 11 og Eventualforpligtelser note 12.
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NOTER TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET 2016 OG 2017

Note  Regnskab 2017 Budget 2017 Budget - Regnskab  2016 Budget 2016

(ej revideret) regnskab (ej revideret)

1 Administration  

Løn, pension m.v. Ledelse og 
administration

1.890.408 1.944.000 53.592 1.394.379 5.252.000

Samarbejdsaftale DM 2.817.879 2.212.000 -605.879 2.400.543 0

Øvrige personaleomkostninger 192.210 246.000 53.790 141.426 325.000

Husleje m.v. 989.929 973.000 -16.929 1.301.718 1.495.000

Vedligeholdelse lokaler 37.425 17.000 -20.425 11.368 16.000

Inventar 74.663 52.000 -22.663 99.496 101.000

Forsikringer 103.732 104.000 268 67.059 122.000

Revision og rådgivnningsassistance 65.697 165.000 99.303 53.750 163.000

Kontorhold 489.153 805.000 315.847 786.329 1.167.000

Litteratur og videndatabaser 196.005 155.000 -41.006 164.895 153.000

IT. Vedligeholdelse og drift 568.535 417.000 -151.535 659.035 1.298.000

Nedskrivning sommerhus 0 0 0 80.000 0

I alt 7.425.636 7.090.000 -335.637 7.159.998 10.092.000

2 Løn og arbejdsvilkår

Løn, pension m.v. 
Forhandlingsafdelingen

4.428.655 4.274.000 -154.655 4.253.830 4.285.000

Møder og forhandlinger 29.573 62.000 32.427 53.024 61.000

Lønstatistik/løndokumentation 209.824 206.000 -3.824 175.118 203.000

Juridisk og teknisk assistance 255.336 52.000 -203.336 -307 51.000

Kontingent Akademikerne m.fl. 646.268 707.000 60.732 684.054 833.000

KTO kontingent 54.117 56.000 1.883 42.696 44.000

Udsendelser 288 0 -288 0 0

TR-OK Landsmøde 73.760 125.000 51.240 504 0

Overenskomstforhandlinger 38.881 20.000 -18.881 7.938 0

Støtte 0 11.000 11.000 0 10.000

Social rådgivning 31.372 70.000 38.628 25.746 45.000

Klubtilskud 151.407 170.000 18.593 129.426 160.000

AC-samarbejde -138 0 138 3.171 0

TR-materiale 240 10.000 9.760 314 10.000

TR-seminar 0 0 0 106.802 120.000

TR-kollegier 323.050 290.000 -33.050 290.596 260.000

TR-kurser og temadage m.v.,  
AC-TR-kurser

719.471 850.000 130.529 678.631 970.000

Lønpolitiske projekter 76.024 213.000 136.976 80.274 150.000

I alt 7.038.128 7.116.000 77.873 6.531.817 7.202.000

3 Medlemsindflydelse og 
interessevaretagelse

Generalforsamling og valg 372 162.000 161.628 222.239 150.000

Møder og udvalgsvirksomhed 437.936 638.000 200.064 399.894 465.000

Hovedbestyrelsen/formand - frikøb/
honorar m.v.

1.461.599 1.690.000 228.401 1.475.436 1.602.000

Hovedbestyrelsens dispositionssum 10.000 150.000 140.000 0 30.000

Døssingprisen 302 13.000 12.698 13.770 12.500

Sponsorater 27.500 20.000 -7.500 30.000 0

Hvervning og fastholdelse 438.874 500.000 61.126 -49.567 0

Møder med andre organisationer 29.391 91.000 61.609 38.124 90.000

Medlemsundersøgelse 176.796 150.000 -26.796 0 0

Nordisk og internationalt arbejde 36.439 52.000 15.561 26.649 35.500

Udviklingsprojekt 31.250 0 -31.250 0 0

I alt 2.650.459 3.466.000 815.541 2.156.545 2.385.000
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Note  Regnskab 2017 Budget 2017 Budget - Regnskab  2016 Budget 2016

(ej revideret) regnskab (ej revideret)

4 Kommunikation

Redaktion herunder løn og 
driftsudgifter

1.616.484 1.587.000 -29.484 1.556.169 1.571.000

Bladudvalg 2.475 7.000 4.525 1.459 6.000

Bladproduktion 1.904.030 2.002.000 97.970 1.731.246 2.122.000

Løn, pension m.v. til Kommunikation 
og web

745.676 647.000 -98.676 661.737 571.000

Web udvikling 68.750 101.000 32.250 160.062 40.000

Information/pjecer/webservices 16.073 41.000 24.927 45.777 40.000

I alt 4.353.488 4.385.000 31.512 4.156.450 4.350.000

5 Job og profession

Løn, pension m.v. Job og profession 1.499.872 1.452.000 -47.872 1.935.994 2.475.000

DM betaler 50% af løn hos BF 0 0 0 -86.700 0

Fagligt Landsmøde 0 677.000 677.000 342.460 600.000

Kulturpolitiske initiativer 0 51.000 51.000 0 50.000

Lederinitiativer 24.385 51.000 26.615 0 50.000

Roadshows/medlemsmøder 602.919 369.000 -233.919 434.564 290.000

Faggruppemøder 19.472 43.000 23.528 31.611 42.000

Faggruppetilskud - fast              39.410 71.000 31.590 33.686 220.000

MentorNetværk m.v. 2.318 61.000 58.682 13.556 10.000

Tilskud til faggrupper efter ansøgning 82.390 152.000 69.611 34.691 0

Statsgruppen                                                    63.755 112.000 48.245 50.236 110.000

Privatgruppen                                                  39.352 75.000 35.648 26.408 65.000

Tilskud til Bogforum 18.750 0 -18.750 18.750 0

Faggruppeseminar 19.005 30.000 10.995 0 0

Fagpolitiske projekter 101.277 100.000 -1.277 141.073 55.000

Faggruppe arrangementer 3.600 0 -3.600 0 0

Studenteraktiviteter 250.150 112.000 -138.150 195.321 110.000

Dimittendmøder i København, Aalborg 
og Odense

0 21.000 21.000 170 60.000

Karriererådgivning 250.387 243.000 -7.387 319.504 225.000

Arrangementer for ledige 0 20.000 20.000 0 20.000

Arbejdsmarkedspolitiske projekter / 
analyser

0 40.000 40.000 5.000 40.000

I alt 3.017.042 3.680.000 662.958 3.496.324 4.422.000

Note 2017 2016

6 Løn, pension m.v.  

Lønninger 9.624.239 9.170.355

Pensionsomkostninger 1.371.614 1.453.973

Omkostninger til social sikring 78.587 101.253

I alt 11.074.440 10.725.581

Antal beskæftigede omregnet til heltid  
(eksl. Studentermedhjælpere)

12 13

7 Finansielle poster

Renter fra Aktionsfonden 546.224 323.754

Øvrige finansielle indtægter 85.985 147.506

Finansielle omkostninger -18.982 -2.101

Kursregulering værdipapirer 227.155 290.116

I alt 840.383 759.275
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Note Driftsmat./Inv.

8 Anlægsaktiver 2017

Anskaffelsessum primo 363.393

Afgang i årets løb 0

Tilgang i årets løb 0

Anskaffelsessum ultimo 363.393

Opskrivninger primo 0

Afgang i årets løb 0

Årets opskrivninger 0

Opskrivninger ultimo 0

Af- og nedskrivninger primo -193.173

Afgang i årets løb 0

Årets af- og nedskrivninger -102.131

Af- og nedskrivninger ultimo -295.304

Bogført værdi ultimo 68.089

Note Driftsmat./Inv. Aktier Obligationer

8 Anlægsaktiver 2016

Anskaffelsessum primo 363.393 499.800 5.252.890

Afgang i årets løb 0 0 -520.906

Tilgang i årets løb 0 0 0

Anskaffelsessum ultimo 363.393 499.800 4.731.984

Opskrivninger primo 0 1.569.372 0

Afgang i årets løb 0 0 0

Årets opskrivninger 0 204.918 0

Opskrivninger ultimo 0 1.774.290 0

Af- og nedskrivninger primo -91.045 0 -130.294

Afgang i årets løb 0 0 15.991

Årets af- og nedskrivninger -102.128 0 72.716

Af- og nedskrivninger ultimo -193.173 0 -41.587

Bogført værdi ultimo 170.220 2.274.090 4.690.397

Note Kapitalandele Aktionsfonden Døssingfonden

9 Finansielle anlægsaktiver 2017

Anskaffelsessum primo 200.000 28.006.691 38.633

Anskaffelsessum ultimo 200.000 28.006.691 38.633

Opskrivning primo 558.096 2.006.470 5.335

Årets resultat 0 -86.926 -322

Resultat ultimo 558.096 1.919.544 5.013

Bogført værdi ultimo 758.096 29.926.235 43.646

Kapitalandele vedrører Service 2 ApS; andel 25%
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Note Kapitalandele Aktionsfonden Døssingfonden

9 Finansielle anlægsaktiver 2016

Anskaffelsessum primo 200.000 28.006.691 38.633

Anskaffelsessum ultimo 200.000 28.006.691 38.633

Resultat primo 0 2.394.965 5.295

Årets resultat 0 -388.495 40

Resultat ultimo 0 2.006.470 5.335

Bogført værdi ultimo 200.000 30.013.161 43.968

Kapitalandele vedrører Service 2 ApS; andel 25%

Note 2017 2016

10 Egenkapital 2017

Primo 12.484.148 8.545.041

Ændring som følge af ændret regnskabspraksis 558.096 558.096

Korrigeret egenkapital 1. januar 2017 13.042.244 9.103.137

Årets resultat 3.472.158 3.939.107

Egenkapital ultimo 16.514.402 13.042.244

Egenkapitalen fordeles således:

Overført resultat 14.756.306 12.484.148

Henlagt reserve til fremtidig IT-investering 1.200.000 0

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 558.096 558.096

Egenkapital ultimo 16.514.402 13.042.244

11 Eventualforpligtelser 2017

Forbundet har indgået en lejeaftale, hvor der er 8 år tilbage. Den årlige leje udgør 660 t.kr.

Forbundet har indgået en samarbejdsaftale, hvor der er 8 år tilbage. Den årlige udgift udgør anslået 2.650 t.kr.

Note 2016 2015

10 Egenkapital 2016

Primo 8.545.041 10.134.725

Årets resultat 3.939.107 -1.589.685

Egenkapital ultimo 12.484.148 8.545.041

11 Hensættelser

Hensat primo 300.006 3.878.349

Brugte hensættelser -300.006 -3.578.343

Hensat i året 0 0

Hensat ultimo 0 300.006

12 Eventualforpligtelser

Forbundet har indgået en lejeaftale, hvor der er 9 år tilbage. Den årlige leje udgør 620 t.kr.

Forbundet har indgået en samarbejdsaftale, hvor der er 9 år tilbage. Den årlige udgift udgør anslået 2.650 t.kr.
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Note Regnskab 2017 Budget 2017 Regnskab 2016 Budget 2016

Lejeindtægter 1.561.715 1.948.000 1.523.624 1.150.000

Direkte omkostninger -148.977 -410.000 -214.677 -500.000

Indretning lejede lokaler -100.000 -100.000 -100.000 0

Bruttoindtjening 1.312.738 1.438.000 1.208.947 650.000

Andre eksterne omkostninger -56.229 -41.000 -39.989 -40.000

Tilskud overført til BF ś drift -1.170.000 -1.170.000 -1.170.000 -570.000

Resultat før finansielle poster 86.508 227.000 -1.041 40.000

12 Finansielle poster -117.513 -220.000 -204.776 10.000

Årets resultat før skat -31.005 7.000 -205.817 50.000

Skat -55.921 -200.000 -182.678 -50.000

Årets resultat -86.926 -193.000 -388.495 0

 

Årets resultat disponeres således

Overført til egenkapitalen -86.926 -388.495

RESULTAT AKTIONSFONDEN 2016 OG 2017

I Resultat for Aktionsfonden i Årsregnskab 2016 er Financielle poster note 13.
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Note 2017 2016

AKTIVER  

Anlægsaktiver

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

13 Forbundshus 29.506.621 29.506.621

Indretning af lejede lokaler 800.000 900.000

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Værdipapirer 12.005.126 7.596.736

Anlægsaktiver i alt 42.311.747 38.003.357

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 175.495 94.999

Likvider 252.539 34.569

Omsætningsaktiver i alt 428.034 129.568

Aktiver i alt 42.739.781 38.132.925

PASSIVER   

14 Egenkapital 29.926.235 30.013.161

Gæld

Mellemregning Bibliotekarforbundet 11.823.758 7.127.268

Henlæggelser indretning 58.962 48.592

Deposita 787.258 761.812

Skat 143.568 182.093

Gæld i alt 12.813.546 8.119.765

Passiver i alt 42.739.781 38.132.925

15 Eventualforpligtelser

BALANCE AKTIONSFONDEN 2016 OG 2017

I Balancen for Aktionsfonden i Årsregnskab 2016 er Forbundshus note 14, Værdipapirer note 15, Egenkapital note 16 og 
Eventualforpligtelser note 17.
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Note 2017 2016

12 Finansielle poster

Renter til Bibliotekarforbundet -546.224 -323.754

Øvrige finansielle omkostninger 0 0

Finansielle indtægter 180.057 399.423

Kursregulering værdipapirer 248.654 -280.445

-117.513 -204.776

13 Forbundshus

Anskaffelsessum primo 29.506.621 29.506.621

Tilgang i årets løb 0 0

Afgang i årets løb 0 0

Anskaffelsessum ultimo 29.506.621 29.506.621

Af- og nedskrivninger primo 0 0

Årets af- og nedskrivninger 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo 0 0

Bogført værdi ultimo 29.506.621 29.506.621

Kontant ejendomsværdi 20.400.000 kr. (2014: 20.400 t.kr.)

14 Egenkapital

Primo 30.013.161 30.401.656

Årets resultat -86.926 -388.495

Overført resultat ultimo 29.926.235 30.013.161

15 Eventualforpligtelser

Der er udstedt ejerpantebrev 30.000 t.kr. i ejendommen matr. Nr. 48E, Frederiksberg.

Ejerpantebrevet er lagt som sikkerhed for Bibliotekarforbundets kassekredit.

NOTER TIL AKTIONTIONSFONDEN 2016 OG 2017

I noter til Aktionsfonden i Årsregnskab 2016 er Financielle poster note 13, Forbundshus note 14, Værdipapirer note 15, Egenkapital note 16 
og Eventualforpligtelser note 17.
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Note 2017 2016

Resultatopgørelse

Bidrag Bibliotekarforbundet 0 25.000

Døssingprisen 0 -25.000

Resultat før finansielle poster 0 0

16 Finansielle udgifter -322 40

Årets resultat før skat -322 40

Skat 0 0

Årets resultat -322 40

 

Årets resultat disponeres således

Overført til egenkapitalen -322 40

Note 2017 2016

Balance 

Aktiver:

Omsætningsaktiver

Likvider 43.646 43.928

Omsætningsaktiver i alt 43.646 43.928

Aktiver i alt 43.646 43.928

Passiver  

17 Egenkapital 43.646 43.928

Passiver i alt 43.646 43.928

Note 2017 2016

16 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger -322 20

Gebyrer bank 0 0

Finansielle indtægter i alt -322 20

17 Egenkapital

Primo 43.968 43.928

Årets resultat -322 40

Egenkapital ultimo 43.646 43.968

RESULTAT, BALANCE OG NOTER DØSSINGFONDEN 2016 OG 2017

I noter for Døssingfonden i Årsregnskab 2016 er Financielle udgifter note 18 og Egenkapital note 19.
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