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Forbundet Kultur og Informations 
(KI’s)  generalforsamling 2021 
afholdes den 30. oktober i Odense 
Koncerthus.

Vi håber, at du vil bidrage til 
spændende faglige og politiske 
drøftelser om de resultater, som 
KI i denne periode har opnået, og 
de planer, vi har for fremtiden.

Generalforsamlingsmaterialet 
består af en beretning og regnska-
ber, der fortæller om vores arbej-
de og resultater fra den forgangne 
periode, samt indkomne forslag, 
forslag til budget og KI’s politiske 
strategi, der beskriver, hvad vi skal 
arbejde med fremadrettet.

I den skriftlige beretning kan du læse om de emner og dags-
ordener, der har fyldt mest i KI’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. 

KI fremlægger regnskab for 2018, 2019 og 2020 til godken-
delse på generalforsamlingen. Regnskabet er på forhånd 
godkendt af hovedbestyrelsen og revisorerne. Det følger 
ikke beretningsperioden, da regnskabet for 2021 først 
afsluttes i første kvartal 2022. Som en yderligere garanti 
for medlemsindflydelse har generalforsamlingen blandt 
medlemmerne valgt to politiske revisorer, hvis kommentarer 
til regnskabet er optrykt. 

Vi ser frem til en generalforsamling med masser af vigtige 
politiske drøftelser med afsæt i vores fag.
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”Beretningen for perioden 
2019-2021 afspejler den riven-
de udvikling, vores medlem-
mers arbejdsmarked og faglig-
hed er i. Som hovedbestyrelse 
er vi stolte af, at medlemmerne 
er med til at løse udfordringer 
i samfundet og bidrage til virk-
somheders udvikling og konku-
rencedygtighed. I perioden har 
vi haft fokus på, at forbundet 
intensiverer sin indsats for at 
påvirke samfundsdagsordener 
og indgår i flere partnerskaber 
for at synliggøre medlemmer-
nes værdi.” 
Hovedbestyrelsen
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Lisbeth Knudsen, Tænketanken Mandag Morgen og igangsætter af projektet
Algoritmer, Data og Demokrati. ”Det er blevet sagt om algoritmerne, at hvis de 
stoppede med at fungere i dag, ville det være verdens ende, som vi kender den. 
Algoritmer og kunstig intelligens rummer kraften til at forbedre vores liv, men 
teknologierne stiller os samtidig overfor store demokratiske dilemmaer og paradok-
ser, der rækker langt ind i demokratiets inderste kerne. Det centrale spørgsmål er: 
Hvordan høster vi gevinsterne af den digitale omstilling, samtidig med at vi bevarer 
og styrker vores demokrati? Forbundet Kultur og Information har sammen med en 
række andre samfundsaktører meldt sig ind i kampen for at finde svaret på dette 
centrale spørgsmål. Ved at blive en del af partnerkredsen for projektet Algoritmer, 
Data og Demokrati (ADD-projektet) har forbundet sagt ja til at være en del af en 
folkeoplysningsalliance, der skal sikre, at Danmark om 10 år er et foregangsland, 
når det handler om at koble digitalisering og demokrati. Medlemmerne af Forbun-
det Kultur og Information er vigtige facilitatorer af den demokratiske samtale. Jeg 
glæder mig til at se, hvordan vi kan bringe medlemmernes ressourcer i spil, som en 
del af ADD-projektet.”

Thomas Sture Rasmussen, bibliotekar ved Ballerup Bibliotekerne og medarrangør 
af webinarrækken Verdensmål Online. ”Hvis vi skal nå i mål med FN’s Verdensmål 
og den bæredygtige dagsorden, skal der nedbrydes siloer og tænkes nyt. Her har 
bibliotekerne en unik mulighed for at blive den platform, der kan være med til at 
sikre den folkelige forankring. Forbundet Kultur og Information er gået forrest bl.a. 
gennem arbejdet i Broen til Fremtiden og i netværket DB2030. De har understøttet 
arbejdet med at række ud til andre organisationer og går nu videre med at være en 
del af den fremtidige kompetenceudvikling, der skal til for at nå i mål. Regeringens 
nye strategi peger på netop bibliotekerne som en vigtig del af udviklingen omkring 
verdensmål i Danmark. Med forbundets indsats står vi godt rustet til opgaven og med 
en nyt kuld af meningsdannere i KI, er vi allerede med til at sætte en dagsorden for 
fremtiden.”

Marianne Bech Hansen, formand for GAEB
(Gymnasiernes, Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteksforening)
”For bibliotekerne på ungdomsuddannelsesområdet er det særdeles vigtig at møde 
lydhørhed og forståelse i det øvrige bibliotekslandskab, og samarbejdet mellem for-
bundet og GAEB har i det forgangne år været både værdifuldt og synligt. Vi har i fæl-
lesskab forsøgt at sætte fokus på problematikken om den nuværende ulige adgang 
til biblioteksbetjening på ungdomsuddannelserne landet over og det demokratiske 
problem i det. En problematik, der blev ekstra synlig under forårets corona-ned-
lukning. Skal forholdene bedres er et stærkt fagforbund og et godt samarbejde med 
relevante parter en forudsætning.”

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

HER SPILLEDE FORBUNDET KULTUR OG
INFORMATION EN VIGTIG ROLLE I 2019-2021 

Foto: VILLUM FONDEN 
og VELUX FONDEN / 
Jakob Boserup

Foto: Privat

Foto: Privat
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TRE POLITISKE 
FOKUSOMRÅDER

KI’s beretning er en afrapportering af de væsentligste 
aktivitetsområder i de seneste tre år. Afrapporteringen 
tager udgangspunkt i de politiske fokusområder, der
blev fastlagt i KI’s politiske strategi 2019-2021. 

• Stærk Faglig Stemme

• Kompetencer, Karriere og Arbejdsliv

• KI’ere i en ny tid

Efterfølgende er der blevet udpeget tre politiske 
udvalg af samme navn, der har arbejdet med 
fokusområderne i form af en række konkrete 
projekter.

Desuden beskriver beretningen indledningsvis en 
række store begivenheder, der har tegnet perioden 
2019-2021. 
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NY FORMÅLSPARAGRAF
OG ET NYT NAVN

I 2018 vedtog forbundets generalforsamling en række 
væsentlige vedtægtsændringer for forbundet blandt 
andet en ændring af formålsparagraffen, der blev ud-
videt til også at omfatte samfundspåvirkning gennem 
øget interessevaretagelse. Det blev startskuddet til et 
arbejde for at skabe en bæredygtig, stærk organisa-
tion, der både agerer som traditionel fagforening og 
interesseorganisation for sine medlemmer. 

Denne transformation har betydet, at forbundet har 
arbejdet med at skærpe forståelsen for, hvad faglig- 
heden og medlemmernes kompetencer kan bidrage 
med på et fortsat bredere arbejdsmarked og har sam-
tidig afdækket mulighederne for at styrke forbundets 
rolle som interesseorganisation.

Formålsparagraffen, der blev vedtaget af generalfor-
samlingen i 2018, lyder:

§2 ”Forbundets formål er at varetage medlemmernes 
økonomiske, ansættelses-, uddannelses-, karriere-
mæssige- og faglige interesser. 
Formålet er desuden at arbejde for at bevare og styrke 
adgangen til kultur, information og viden i samfundet.”

Formålsparagraffen tydeliggør, at interessevaretagel-
se ikke kun handler om en øget synlighed, men også 
om reel indflydelse og påvirkning af de forhold, der har 
betydning for medlemmerne. Derfor har forbundet i 
perioden blandt andet øget sin deltagelse i en række 
netværk og samarbejder, som vil blive beskrevet flere 
steder i beretningen. (Se også boks side 10)

Den ændrede formålsparagraf har internt i organisati-
onen desuden afdækket et behov for at tilføre interes-
sevaretagelsesområdet flere ressourcer i form af se-
kretariatsbetjening. Parallelt er der igangsat en række 
politiske drøftelser i hovedbestyrelsen for at sætte en 

klarere retning for den øgede interessevaretagelse og 
en opfyldelse af den ændrede formålsparagraf.

Der er i 2021 således blevet gennemført en organisa-
tionsændring i forbundets sekretariat, hvor forbundet 
etablerede en ny afdeling ”Politik og Udvikling”, hvis 
formål er at løfte opgaven med øget samfundspåvirk-
ning gennem strategiske indsatser og et øget fokus på 
brug af analyser, der understøtter forbundets arbejde. 

Afdelingen definerer interessevaretagelse bredt. Den 
dækker derfor både den nære interessevaretagelse i 
forhold til medlemmerne f.eks. kompetenceudvikling 
og karriererådgivning. Afdelingen samler også viden 
i form af analyser og undersøgelser og har også et 
eksternt fagpolitisk fokus.

Nyt navn, der samler 

”Jeg tror på, at vi kan flytte identiteten, sammenholdet 
og netværket ind under et andet navn, og jeg tror, at vi 
er nødt til det, så vi får et navn, som mange flere kan 
identificere sig med.” Stedfortrædende formand Jette 
Fugl Perspektiv 4/2019.

POLITISKE
FOKUSOMR ÅDER
2019-2021

Interessevaretagelse er at arbejde for, 
at en organisations eller gruppes 
behov og ønsker bliver synliggjort og 
tilgodeset, f.eks. ved at forsøge at 
påvirke politiske beslutningstagere
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I forlængelse af forbundets øgede fokus på interesse-
varetagelse samt behovet for at favne udviklingen på 
medlemmernes uddannelsesområde og arbejdsmar-
ked blev der i 2019 igangsat et arbejde med at afdække 
behovet for et nyt forbundsnavn. 

Hovedbestyrelsen besluttede, at processen omkring et 
nyt navn skulle være åben og inddragende og ned-
satte i april 2019 en ”Navnetænketank” med i alt otte 
repræsentanter fra forbundets forskellige fagligheder 
og ansættelsesområder. Tænketankens formål var at 
kvalificere processen omkring et nyt forbundsnavn ved 
at give input til hovedbestyrelsen. 

Tænketanken mødtes flere gange fra april til august 
og var blandt andet med til at definere de kriterier, et 
eventuelt nyt forbundsnavn skulle opfylde. Det skulle 
blandt andet beskrive medlemmernes faglighed og ar-
bejdsfelter snarere end titler, lød det fra tænketanken. 

”De studerende ser ikke nødvendigvis sig selv som 
bibliotekarer, selv om de uddanner sig til at arbejde 
med information, data, viden eller kultur. Derfor bør 
vi ændre vores navn til noget, som de kan spejle sig 
i, og som kan rumme de mange forskellige stillinger, 
fremtidens informationsspecialister og kulturformid-
lere kommer til at bestride i både det offentlige og 
det private. Det er efter min mening vejen til effektiv 
rekruttering og dermed en stærkere fagforening.”
Martin Schmidt-Nielsen, medlem af Navnetænketank- 
en og forbundets hovedbestyrelse i Perspektiv 5/2019.

Som et led i processen omkring et navneskifte blev der 
også etableret et debatforum på Facebook, faciliteret 
af forbundet, hvor medlemmerne kunne debattere et 
navneskifte. Gruppen havde godt 550 medlemmer, 
der enten fulgte med på sidelinjen eller aktivt bidrog 
til debatten. Det var tydeligt, at spørgsmålet delte 
medlemmerne, hvor flere så navneskiftet som et opgør 
med selve bibliotekartitlen.

Parallelt med drøftelser i tænketanken og på Facebook 
blev navnet debatteret i Perspektiv, og der blev gen-
nemført fokusinterviews for at afdække medlemmers 
og potentielle medlemmers holdninger til en række 
ord, der kunne beskrive arbejdsfeltet. Desuden blev 
der afholdt webinarer og medlemsmøder om navne-
skiftet i Aalborg, Kolding og på Frederiksberg.

I sidste ende vedtog en enig hovedbestyrelse at ind- 
kalde til ekstraordinær generalforsamling om navne-
skiftet den 25. januar 2020 i Odense. 

Forud for generalforsamlingen sagde formand Tine 
Segel om hovedbestyrelsens navneforslag ”Forbundet 
Kultur og Information”:

”Med »Forbundet Kultur og Information« understreger 
vi, at vi er det faglige fællesskab for alle, der arbejder 
med data, information, viden og kultur og skaber en 
tydelig sammenhæng mellem vores arbejdsområder. 
Bibliotekar er en titel, der har været brugt længe før, 
Bibliotekarforbundet blev etableret, og titlen holder 
også i fremtiden. Den er ikke afhængig af forbundets 
navn, ligesom forbundet også i fremtiden vil deltage i 
debatten omkring den værdi, biblioteker og bibliote- 
karer skaber for Danmark.”
Formand Tine Segel, november 2019

Ekstraordinær generalforsamling

Ved den ekstraordinære generalforsamling stemte 94 
procent af de tilstedeværende medlemmer for navne-
forslaget. Efterfølgende stemte 28 procent for at sende 
forslaget til urafstemning blandt alle medlemmer. 
Urafstemningen blev afsluttet den 5. februar 2020. Her 
stemte 71,1 procent blandt de afgivne stemmer ja til 
navneskiftet, der dermed blev vedtaget, og forbundet 
skiftede navn til det nuværende Forbundet Kultur og 
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POLITISKE
FOKUSOMR ÅDER

Information. Efterfølgende er der udarbejdet et logo, 
der medtager den visuelle figur fra det tidligere logo. 

Grundfortælling og interessentanalyse

Som et led i det øgede fokus på interessevaretagelse 
og det nye forbundsnavn satte hovedbestyrelsen des-
uden gang i en proces for at afdække forbundets profil 
som en organisation, der varetager KI’ernes interesser 
på et fortsat bredere arbejdsmarked.

I processen blev udarbejdet en ny grundfortælling i 
2020 (se grundfortællingen på www.kulturoginforma-
tion.dk/gf2021), og forbundet gennemførte desuden i 
2021 en interessentanalyse. Analysen viste blandt an-
det, at forbundets interessenter vurderer, at forbund- 
et har faglig tyngde, er en attraktiv samarbejdspart-
ner og en relevant aktør, men den peger også på et 
behov for, at forbundet markerer sig tydeligere på de 
store spørgsmål i samfundet og skærper forbundets 
synlighed. 

KI indgår i en lang række netværk 
og partnerskaber. Her er oplistet en 
række eksempler:

•  Algoritmer, Data og Demokrati 
(ADD-projektet)

•  Broen til fremtiden
•  DB2030
•  Del Din Løn
•  Digital Rejseplan
•  Folkesundhedsloven Fremfærd- 

projektet: Biblioteker i bevægelse
•  Partnerskab mod ensomhed
•  Partnerskab for mental sundhed
•  Tænketanken Fremtidens Biblioteker
•  Værdigreform

Netop at forbundet ses som en attraktiv samarbejdspart-
ner blev tydeligt i flere sammenhænge, hvor forbundet 
i perioden 2019-2021 er indgået i flere nye netværk og 
partnerskaber. 

En periode præget af COVID-19 

I marts 2020 ændredes verden, og da Danmark over flere 
omgange i 2020 lukkede ned, digitaliserede forbundets 
sekretariat sine arbejdsgange, så medlemmerne fortsat 
kunne få den information og rådgivning, de havde brug for. 

Medlemmerne stod i en ekstraordinær situation, og det 
var vigtigt, at forbundet forblev en garant for overblik og 
vejledning og indgik agilt i samarbejder med alle relevante 
aktører på området. 

På hjemmesiden blev der opbygget et vidensunivers 
omkring COVID-19. Via medlemsinterviews blev der delt 
erfaringer og oplevelser omkring COVID-19 gennem ny-
hedsbreve og Perspektiv, og formand Tine Segel samlede 
jævnligt op på situationen i form af formandshilsner, der 
blev sendt ud med forbundets nyhedsbreve. Blandt andet 
sendte hun en klar opfordring til medlemmerne, da de 
fysiske biblioteker blev lukket i marts 2020:

”Gør jer ekstra synlige. Mange er allerede godt i gang 
med at formidle via sociale medier, men man bør over-
veje, om man kan ramme endnu bredere ved at tage nye 
kanaler i brug og sikre, at også de elever og studerende, 
der ikke ved første indskydelse bruger biblioteket, får jer 
ind på lystavlen.”

Som følge af den ekstraordinære situation blev der indgået 
en fælleserklæring mellem arbejdsmarkedets parter på 
det kommunale område, der gjorde det muligt for kommu-
nerne at give medarbejdere nye opgaver med kort varsel. 
Denne erklæring støttede forbundet op om for at sikre fuld 
bemanding i de dele af den offentlige sektor, der som følge 
af COVID-19 ville risikere at opleve en spidsbelastning. 

Forbundet sendte desuden en opfordring til KL om at 
bruge medlemmernes kompetencer rigtigt. Forbundet 
skrev blandt andet, at det var vigtigt at sikre digitale 
kulturtilbud og adgang til faglig vejledning i forbindelse 
med informationssøgning eksempelvis for unge under 
uddannelse.

2019-2021
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I foråret 2020 fik flere medlemmer som en konsekvens 
af fælleserklæringen nye midlertidige opgaver især 
inden for dag- og skoletilbud. Flere steder blev det løst 
af frivillighedens vej, men desværre kunne forbundet 
konstatere, at man i enkelte kommuner gennemførte 
ordningen uden at tage de nødvendige hensyn til med-
arbejderne i forhold til eksempelvis et rimeligt varsel 
eller særlige personlige forhold. 

I disse tilfælde var forbundet i tæt dialog med tillidsre-
præsentanter for at give den bedst mulige vejledning, 
og forbundet sikrede, at Akademikerne som hoved-
organisation blev orienteret. Fælleserklæringen er 
efterfølgende blevet forlænget over flere omgange, 
og medlemmerne har mange steder vist sig meget 
omstillingsparate.

Tæt samarbejde

I foråret 2020 indledte forbundet et tæt samarbejde 
med de øvrige biblioteksorganisationer på det kommu-
nale område, Danmarks Biblioteksforening, Biblioteks-
chefforeningen og HK Kommunal, omkring COVID-19. 
Alle organisationerne har prioriteret en tæt dialog 
med udgangspunkt i at samarbejde og i at dele viden, 
hvor det blev skønnet relevant. Blandt andet forelagde 
organisationerne under den første nedlukning i 2020 
Kulturministeriet de mulige scenarier, som biblioteker-
ne kunne genåbne under, hvor både medarbejdernes 
og borgernes tryghed var i fokus. Ligesom organisa- 
tionerne sammen skrev et åbent brev om værdien af en 
gradvis genåbning af bibliotekerne.

Forbundet vurderede sammen med de øvrige organi-
sationer, at det var vigtigt med et fagligt input fra sek- 
toren, når det politiske spil om genåbningen gik i gang. 
Så bibliotekerne, som en vigtig demokratisk institution, 
ikke forblev lukkede for offentligheden længere end 
nødvendigt under hensyn til, hvad der var sundheds-
mæssigt forsvarligt. 

For forbundet har det igennem hele perioden med CO-
VID-19 været vigtigt at bakke op om de retningslinjer, 
der er blevet udstukket på baggrund af sundhedsfag-
lige vurderinger, samt at man gav plads til de politiske 
prioriteringer i genåbningen. Desuden har forbundet 
fået gode erfaringer fra den tætte dialog med myndig-
heder og øvrige organisationer på området, som skal 
bruges fremadrettet.

Idérigdom og initiativer

Blandt medlemmerne var idérigdommen og initiativer-
ne mange både under den første nedlukning i foråret 
2020 og nedlukningen over vinteren 2020-2021. Blandt 
andet blev initiativet med bogposer/”click and collect” 
fremhævet af statsminister Mette Frederiksen, lige-
som udlånet af e-ressourcer og digital formidling steg, 
og endelig gjorde man sig mange gode erfaringer om-
kring digitale lærings- og vejledningsforløb især inden 
for fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne. 
Også blandt forbundets øvrige medlemmer viste man 
stor omstillingsparathed, og mange medlemmer var 
med til at sikre, at de arbejdsgange, der skulle ændres 
på grund af hjemmearbejde, forløb gnidningsfrit. Det 
blev gjort tydeligt, at forbundets medlemmer er blandt 
frontløberne i den digitale transformation.

På medlemmernes side

Under COVID-19 deltog forbundet i det sektorpartner-
skab, som Kulturministeriet inviterede branche- og 
fagorganisationer med til. Her gav forbundet input til 
de retningslinjer, ministeriet løbende udarbejdede på 
baggrund af de sundhedsfaglige anbefalinger. Ofte var 
tiden til at give tilbagemeldinger meget kort, hvilket 
betød, at både hovedbestyrelse og sekretariat måtte 
reagere hurtigt og fleksibelt. Blandt andet bragte 
forbundet videre til Kulturministeriet i foråret 2021, at 
man i flere kommuner desværre oplevede konflikter 
med borgere i forbindelse med indførelsen af coro-
napas. Her markerede forbundet sig også i pressen, 
hvor budskabet fra formand Tine Segel i blandt andet 
Kulturen på P1 lød, at ”én episode er én for mange.” 
Efterfølgende har det været positivt, at retningslinjerne 
for kontrol af coronapas blev gjort mere lempelige. For 
forbundet er det afgørende, at medlemmerne har de 
bedst mulige arbejdsvilkår.

COVID-19 satte også sit præg på mange af forbundets 
øvrige aktiviteter, hvilket vil fremgå under de respektive 
poster. 

”Det har været en både vild og spændende rejse, hvor målet er at 
sikre den bedste fagforening for vores kære medlemmer. Og den 
rejse er kun lige begyndt…” Jacob Holm Krogsøe, hovedbestyrelsen
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En af kerneopgaverne i KI er at tale medlemmernes 
sag og synliggøre værdien af medlemmernes kom-
petencer overfor beslutningstagere, arbejdsgivere og 
øvrige interessenter. KI arbejder derfor for at formidle 
medlemmernes arbejdsforhold, kompetencer og 
bidrag til samfundet gennem strategisk lobbyarbejde, 
pressearbejde og politisk kommunikation.

Det starter med medlemmerne

Den tillid, medlemmerne møder fra brugerne, er vi i 
forbundet stolte af, og vi er ikke i tvivl om, at det skyldes 
medlemmernes daglige indsats på arbejdspladserne. 
Bibliotekarerne er blandt de mest troværdige faggrup-
per i Danmark. Ifølge kommunikationsbureauet Radius’ 
årlige troværdighedsundersøgelse, der spørger dan-
skerne om, hvilke faggrupper de har mest tillid til, har 
bibliotekarer været i top fem siden 2018, hvor faggrup-
pen første gang blev en del af undersøgelsen. 

Men der er fortsat brug for, at medlemmerne kom-
mer mere til orde og skaber synlighed om de mange 
forskellige måder, hvorpå de skaber værdi på arbejds-
pladserne og for samfundet.

KI har derfor en ambition om at inddrage medlem-
mernes ekspertviden i det politiske arbejde for at 
kvalificere og nuancere KI’s budskaber og at lade 
medlemmerne komme tydeligt til orde for at styrke den 
interne faglige debat. Kun sådan sikrer forbundet en 
fortsat udvikling af faget. Derfor har flere af forbundets 
aktiviteter under fokusområdet Stærk Faglig Stemme 
haft medlemmerne og deres faglighed som omdrej-
ningspunkt.

STÆRK FAGLIG STEMME

KI uddanner debattører

I september 2020 gentog KI sit meningsdanner-ud-
dannelsesforløb fra 2018 og uddannede 10 nye faglige 
meningsdannere i samarbejde med tænketanken Ce-
vea. Deltagerne på uddannelsen har blandt andet fået 
redskaber til at debattere i avisernes spalter og finde 
mod til at stå frem med deres holdninger både internt 
og eksternt. 

I perioden har meningsdannerne markeret sig med 
indlæg til både sociale medier, dagblade og fagblade 
inden for emnerne løn- og arbejdsvilkår, børnebiblio-
teker, forbundets navnedebat, verdensmål og klima, 
biblioteker i udsatte boligområder og bibliotekets 
betydning for socialt udsatte unge. 

Erfaringerne fra meningsdanneruddannelserne blev 
også inddraget, da forbundet afholdt en workshop for 
at give fag- og ansættelsesgruppernes bestyrelser 
redskaber til historiefortælling og meningsdannelse 
i juni 2019. Målet var at give inspiration og hjælp til 
at identificere og synliggøre aktuelle nichefaglige og 
fagpolitiske problemstillinger inden for gruppernes 
forskellige felter. 

Temadagen gav gode drøftelser om den forskel, man 
gør i sin hverdag og for sine brugere. Efterfølgende 
fik  bestyrelsesmedlem Henriette Jensen fra faggrup-
pen BØFA i november 2019 offentliggjort et indlæg i 
Folkeskolen under titlen ”Det er nu, skolelærere og 
børnebibliotekarer skal bruge hinanden.” 

Se alle indlæg på kulturoginformation.dk/
meningsdanner
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KI’s meningsdanneruddannelse

•  Alle medlemmer kunne via en 
motiveret ansøgning søge om plads 
på KI’s meningsdanneruddannelse. 
10 blev optaget.

•  Uddannelsen bestod af tre dage i 
september 2020 med undervisning 
af Tænketanken Cevea og en opsam-
lingsdag efterfølgende online.

Projekt faglig stolthed

I perioden afviklede forbundet et projekt, der skulle af-
dække, hvordan feltet data, kultur, information og viden 
kan udvikles i de kommende år med udgangspunkt i en 
multifaglig sammenhæng. 

Forbundet inviterede medlemmer, der repræsente-
rede bredden i KI’ernes virke, til to workshops i 2019 
og 2020, hvor også repræsentanter fra forbundets 
hovedbestyrelse deltog. På de to workshops blev feltet 
og dets særkende og identitet søgt afdækket, og pro-
jektet skal i den kommende periode videreformidles til 
tillidsrepræsentanter og KI-klubber. 

Grundtanken er, at forbundet skal styrke den stærke 
faglige stemme blandt medlemmerne ved at give dem 
en stærkere bevidsthed om, hvilken værdi de skaber 
gennem deres arbejde. Under projektet formulerede 
det politiske udvalg under Stærk Faglig Stemme en 
samlende sætning for feltet inspireret af de to afholdte 
workshops:

”Vi arbejder for et demokratisk og vidende samfund 
ved at finde, sikre og formidle viden og kultur, så den 
bliver relevant og tilgængelig for andre”.

Med udgangspunkt i dette udsagn udvikles en række 
refleksionsspørgsmål til medlemmerne, der sætter 
fokus på kernen i medlemmernes faglige bidrag til 
samfundet, brugere, arbejdsgivere og kolleger og sæt-
ter fokus på medlemmernes faglige visioner. 
De to workshops og det efterfølgende arbejde med at 
formulere en samlende sætning understregede, at der 
er stor værdi og læring i at give medlemmerne mulig-
hed for at drøfte deres fag og opgaver, og erfaring- 
erne fra projektet skal derfor inddrages og forædles 
i forbundets videre arbejde med at styrke rollen som 
interesseorganisation.
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”Forbundet er et fagligt fyrtårn. Det sætter fokus på 
det, medlemmerne bidrager med, og på den retning 
faget udvikler sig i.  Det har været den røde tråd i 
arbejdet i Stærk Faglig Stemme-udvalget, at både 
medlemmerne og vores mange interessenter skal 
have den oplevelse af KI.”
Jacob Holm Krogsøe, medlem af 
Stærk Faglig Stemme-udvalget 

Bibliotekspolitik på dagsordenen

I januar 2021 udsendte KL et bibliotekspolitisk debat-
oplæg med titlen ”Udnyt folkebibliotekernes poten-
tialer” til landets borgmestre med en opfordring til at 
debattere bibliotekspolitik i byrådene. I debatoplægget 
pegede KL på tre overordnede temaer.

1. Dannelse, trivsel og læselyst
2. Digitale medborgere
3. Sammenhængskraft og fællesskab

KI’s formand Tine Segel kvitterede med rosende ord 
for initiativet i debatindlægget ”Visionær bibliotekspo-
litik, tak”, der blev bragt i en række regionale medier i 
februar 2021. Opfordringen fra formanden til kommu-
nalpolitikerne og borgerne lød blandt andet: ”Herfra 
skal lyde en klar opfordring til lokalpolitikerne om at 
sætte biblioteket på dagsordenen i dette valgår og til 
dig som borger i at stille krav til en opdateret og ambi-
tiøs bibliotekspolitik i din kommune.” 

KL’s bibliotekspolitiske udspil kommer naturligt i 
forlængelse af, at staten har overdraget flere opgaver 
i forbindelse med biblioteksdriften til kommunerne. 
Forbundet mener, at det tegner lovende for bibliotek- 
erne fremadrettet, at KL ikke kun spiller ind i forhold 
til driften af bibliotekerne, men også ønsker at sætte 
en kulturpolitisk retning for bibliotekerne og peger på 
bibliotekernes betydning for samfundet, hvilket giver 
bibliotekerne en mulighed for at markere sig stærkere 
lokalt. 

POLITISKE
FOKUSOMR ÅDER
01

Endelig har forbundet i perioden også haft et tæt 
samarbejde med KL omkring kompetenceudvikling 
i AUA-projektet mellem KL og Forbundet Kultur og 
Information om medarbejdernes digitale kompetencer 
på bibliotekerne og det digitale lederskab og Frem-
færdprojektet Biblioteker i bevægelse – strategisk 
kompetenceudvikling af medarbejdergrupper på biblio-
tekerne, der beskrives senere i denne beretning. 
KL’s oplæg gav også anledning til, at formand Tine 
Segel i marts 2021 deltog i en paneldebat til KL’s Kultur 
og Fritidskonference. Som en opfølgning på KL’s oplæg 
inviterede forbundet desuden til en møderække i 2021 
for at give medlemmerne mulighed for at debattere 
bibliotekspolitik og ikke mindst opfordre til, at man på 
arbejdspladserne drøftede oplægget og overvejede, 
hvordan man kunne bidrage med faglige indspark til 
den politiske proces i kommunerne. Der var tale om 
møder målrettet tillidsrepræsentanter og møder for 
alle medlemmer. 

Møderækken blev afsluttet med et medlemsmøde i 
juni, hvor forbundet gav ordet til afdelingsleder ved 
Bibliotek og Borgerservice i Næstved, Malene Hansen, 
tillidsrepræsentant og børnebibliotekar i Lyngby Taar-
bæk Kommune Johanne Pasgaard og biblioteksleder 
Henriette Ritz Kylmann i Dragør Kommune. De gav 
spændende indblik i tre kommuners forskellige biblio-
teksstrategier og viste dermed, hvordan bibliotekerne 
tilpasser sig lokale behov. På mødet fortalte biblioteks- 
og borgerservicechef Christian Lauersen fra Roskilde 
Centralbibliotek desuden om rapporten ”Folkebiblio-
tekets betydning for borgerne”, der sætter borgerne 
og deres oplevelse af bibliotekets værdi i fokus fremfor 
udlåns- og besøgstal.

Med denne møderække gjorde forbundet sig gode 
erfaringer med at invitere medlemmerne til at drøfte 
aktuelle temaer. Vi mener, at der er en stor gevinst ved 
at høre om andres erfaringer og tanker og ikke mindst 
at sikre en større videndeling på tværs af arbejdsplad-
serne. 

Disse erfaringer inddrages i forbundets videre arbejde 
med at sikre en stærk faglig stemme, der starter hos 
medlemmerne.
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Partnerskab på ældreområdet 
under COVID-19 mod ensomhed 
- partnerskab for at skabe tryghed og modvirke 
ensomhed blandt ældre. 

I maj 2020 indgik et flertal af partierne i Folketinget en 
aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse 
med COVID-19. Som led i aftalen blev det blandt andet 
besluttet at etablere et midlertidigt partnerskab på 
ældreområdet, som kan bidrage til at skabe tryghed og 
modvirke ensomhed blandt ældre. 

Forbundet Kultur og Information blev del af partner-
skabet, der blev faciliteret af FOA og Ældre Sagen, 
da mange af KI’s medlemmer netop arbejder med 
indsatser, der skal modvirke ensomhed blandt ældre 
for eksempel læsegrupper, fællesspisninger under 
initiativet  Danmark Spiser Sammen. Blandt andre 
aktører i partnerskabet var en række myndigheder, 
civilsamfundet og private aktører. 

Partnerskabet havde først og fremmest til opgave at sætte 
nye initiativer i gang og indsamle gode idéer, som mod-
virker ensomhed, sårbarhed og støtter svækkede ældre 
under Coronakrisen. Forbundet bidrog blandt andet til 
partnerskabets arbejde ved at opfordre bibliotekerne til 
at melde cases ind til en idébank samlet under Socialsty-
relsen. Blandt andet var Stevns Bibliotekerne aktive i at 
synliggøre, hvordan bibliotekerne konkret gør en forskel 
på ældreområdet for at modvirke ensomhed.  

I sommeren 2021 mundede partnerskabet ud i et fælles 
inspirationsoplæg til at bekæmpe ensomhed, der blev 
afleveret til regeringen. Og kampagnen Sammen Mod En-
somhed blev markeret både i presse og på sociale medier.

”Mange af vores medlemmer er med deres kompetencer 
og opgaver med til at skabe dialog, samtale og fælles- 
skaber i Danmark på tværs af uddannelse, alder og bopæl 
og bidrager på den måde til at bekæmpe ensomhed.” 
Formand Tine Segel

Se idébanken her https://socialstyrelsen.dk/ 
tvaergaende-omrader/corona/idebank

”Vi har i perioden truffet store og svære beslutninger på medlem-
mernes vegne, beslutninger, der peger ind i fremtiden. Det har 
været spændende at være med til, og jeg glæder mig at se resulta-
terne af den igangsatte proces.” Sarah Hvidberg, hovedbestyrelsen
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Medunderskriver på appel
om Folkesundhedslov

Forbundet var i 2020 medunderskriver på en appel fra 
Danske Regioner til regeringen og Folketinget om at 
skabe et sundere, mere lige og bæredygtigt Danmark 
med en Folkesundhedslov. Forbundet bakkede op, fordi 
vi er enige med de mange andre medunderskriv- 
ere i, at der er brug for en tværfaglig indsats, hvis vi vil 
den ulighed til livs, der betyder, at for mange danskere 
mistrives fysisk og psykisk. 

Mange af forbundets medlemmer bidrager allerede til 
at modvirke ulighed gennem deres daglige virke, og 
netop kultur og lige adgang til information og viden er 
et af de mange greb, der kan bruges i arbejdet med at 
forbedre folkesundheden. 
 

Opdatering af Fra Google til grundighed 

I KI mener vi, at alle elever bør have adgang til 
kvalificeret biblioteksfaglig vejledning i forbindelse 
med deres uddannelser. Men vi ser desværre fort-
sat, at det er et meget uensartet tilbud, de unge på 

ungdomsuddannelserne tilbydes. I forbindelse med 
COVID-19 blev det ekstra tydeligt, hvordan de unge på 
ungdomsuddannelserne har brug for bibliotekarfaglig 
vejledning og adgang til materiale, både digitale som 
fysiske. 

I april 2021 skrev formanden for GAEB, (Gymnasiernes, 
Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteksfor-
ening) Marianne Bech Andersen, og formand i Forbun-
det Kultur og Information Tine Segel et debatindlæg i 
tidsskriftet REVY, der satte fokus på, hvordan COVID-19 
forstærker uligheden på ungdomsuddannelserne. 
Dette skete i forlængelse af et fortsat tæt samarbejde 
mellem GAEB og forbundet for at synliggøre værdien af 
bibliotekarfaglig betjening på ungdomsuddannelserne. 

De to foreningers tætte samarbejde er også mundet 
ud i publikationen ”Fra Google til grundighed Vol. 2”, 
hvor der via interviews med bibliotekarer på ungdoms-
uddannelser, uddannelsesledere og elever sættes 
fokus på den værdi, bibliotekarer tilfører undervisernes 
arbejde og elevernes udbytte af undervisningen. 

Publikationen blev i 2019 sendt til alle uddannelses-
institutioner med en tydelig appel om at prioritere 
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bibliotekarfagligheden, ligesom den er blevet brugt af 
GAEB til aktivt at synliggøre værdien af bibliotekarer 
på ungdomsuddannelser til eksempelvis uddannelses-
messer.

I 2019 skrev stedfortrædende formand Jette Fugl 
sammen med formand i Gymnasieskolernes Lærer-
forening Thomas Kepler et debatindlæg til Jysk Fynske 
Medier under overskriften. ”Gymnasiebesparelser 
rammer især svage elever”. Her pegede de to formænd 
på, at der er behov for at skifte besparelsesdagsorden- 
en ud med en kvalitetsdagsorden. Og i 2019 skrev for-
mand Tine Segel et indlæg i Politiken med overskriften 
”Vi har overladt de unge til første hit på Google”. 

Parallelt med dette arbejde udgav centralbibliotekerne 
i 2019 en analyse af bibliotekstilbuddet til ungdoms-
uddannelserne, som formand Tine Segel gav input til. 
Analysen understregede nødvendigheden af forbund- 
ets fortsatte tilstedeværelse på dette område, da man 
desværre fortsat ser et ulige bibliotekstilbud til de 
unge.

Læselyst

”Læselyst skal være et fælles nationalt ansvar. 
Biblioteksbarometeret viser, at i 98 procent af 
kommunerne samarbejder biblioteker og skoler, 
men vi ved ikke præcist om hvad eller i hvilket omfang. 
Heldigvis er der masser af forældre, der læser med 
deres børn, men der er altså børn, der skal gribes 
af andre, fordi bøger og læsning ikke er en del af 
hjemmet. Vi kan ikke være andet bekendt”
Hovedbestyrelsesmedlem Julie Arndrup 
Perpsektiv 9/2019, 

At børn læser mindre er blevet slået fast i flere under-
søgelser, og en rapport fra Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker har tidligere vist, at bibliotekarer i mindre 
grad opleves som inspirationskilde til læselyst. 

Også blandt voksne findes der svage læsere, og derfor 
er det vigtigt at synliggøre medlemmernes arbejde 
med læselyst og betydningen af faglige perspektiver. 

I KI mener vi, at der er brug for en bred og tværfaglig 
indsats, hvis udviklingen med dalende læselyst skal 

vendes, og derfor er forbundet gået aktivt med i arbej-
det med udkastet til en national læsestrategi med syv 
indsatsområder, der skal motivere flere børn og unge 
til at læse og til at læse mere. Arbejdet, der er sket i 
samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, Bog-
handlerforeningen, Dansk Forfatterforening, Danske 
Forlag, Danske Skoleelever, Læremiddel.dk, BUPL, 
Skole og Forældre samt Kommunernes Forening for 
Pædagogiske Læringscentre, blev præsenteret for da-
værende Kulturminister Joy Mogensen til en høring på 
Christiansborg den 11. september 2019, hvor formand 
Tine Segel holdt et oplæg.

Forbundet har også bidraget til arbejdet omkring at 
skabe en såkaldt Digital Rejseplan, der skal styrke 
børns læsevaner i de digitale tilbud.

Temaet omkring læselyst var også et af omdrej-
ningspunkterne for flere debatter på Folkemødet på 
Bornholm i 2019, hvor formand Tine Segel fremhæ-
vede værdien af læselyst. Ligesom stedfortrædende 
formand Jette Fugl i maj 2019 skrev et debatindlæg 
til Berlingske Tidende under titlen ”Læselyst er et 
demokratisk værn”. I 2020 pegede formand Tine Segel 
i Berlingske Tidende på, at Danmark burde skele til 
Sverige, hvor regeringen som en konsekvens af den 
dalende læselyst blandt unge afsatte 200 mio. svenske 
kroner til arbejdet med at øge læselysten.

Mod periodens afslutning kan KI og de øvrige aktører 
på området konkludere, at man også i KL og Kulturmi-
nisteriet har fået et større fokus på læselyst, som også 
blev berørt, da formand Tine Segel deltog i en panelde-
bat til KL’s Kultur- og Fritidskonference, og daværende 
Kulturminister Joy Mogensen har også lagt vægt på 
prioriteringen af læselyst. Således er et af de tre spor i 
Kulturministeriets rammeaftale med centralbibliotek- 
erne fra 2020 netop ”Glæden ved sprog, litteratur og 
læsning.”

I forbundet mener vi, at vi fortsat - via partnerskaber 
og alliancer - skal arbejde for at styrke læselysten. I 
2021 glædede vi os også over, at der blev afsat 25 mio. 
kr. til indkøb af bøger i daginstitutioner og dagtilbud, 
fordi undersøgelser desværre viser, at bøgerne og 
læseoplevelserne mange steder er nedprioriteret. 
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Forbundet er via hovedbestyrelsesmedlem Julie 
Arndrup repræsenteret i den følgegruppe, som blev 
nedsat i forbindelse med udmøntningen af puljen.

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 KI mener vi, at medlemmerne skal spille en 
væsentlig rolle med at finde frem til brugbare modeller 
for, hvordan vi agerer etisk omkring brugen af data 
både på bibliotekerne og i private virksomheder og sik-
rer os, at befolkningen generelt er oplyst og beskyttet.

Derfor har formand Tine Segel arbejdet med dataetik 
som medlem af advisory boards i henholdsvis tæn-
ke-handle-tanken DataEthics og Medierådet for børn 
og unge og har desuden været med til at sætte dataetik 
i fokus i sit arbejde som bestyrelsesmedlem i Forbrug- 
erådet Tænk.

I 2021 udsendte Akademikerne et nyt etisk kodeks for 
test af it-sikkerheden på arbejdspladserne, og for- 
bundet hilser velkomment, at fagbevægelsen agerer 
aktivt for at sikre et etisk fokus på data og it på arbejds-
pladserne. 

Forbundet bidrog også løbende til at sætte fokus på 
området i andre sammenhænge. Blandt andet skrev 
formand Tine Segel debatindlægget ”Vi må overveje al-
ternativer til techgiganterne” i Politiken i august 2020. 

Medlemmernes særlige rolle i brobygningen mellem 
systemer og mennesker og ikke mindst at sikre en kor-
rekt og etisk tilgang til data, er også i fokus i forbundets 
kompetencetilbud såsom Records Management- 
uddannelsen og Digital Manager-uddannelsen.

I 2021 er forbundet blevet partner i projektet Algo-
ritmer, Data og Demokrati (ADD). Projektet arbejder 
for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling 
gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital 
dannelse og dialog.

Viden og analyser på biblioteksområdet

Som medlem af Tænketanken Fremtidens Bibliotek- 
ers styregruppe er KI med til at generere ny viden på 
biblioteksområdet. Viden, som både kan bruges direkte 
til udviklingen af bibliotekerne, og som grundlag for 
KI’s politiske arbejde. Tænketanken har blandt andet 
bidraget med vigtigt arbejde i forhold til ældreseg-
mentet også set i forhold til verdensmålsarbejdet, 
børns læsning, og forbundet har givet faglige input om 
kravene til kompetencer på bibliotekerne som følge af 
COVID-19.

I 2019 udkom rapporten Fremtidens fag-, forsknings-, 
og Uddannelsesbiblioteker, som gav input til DFFU’s 
(Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker) 
strategiarbejde og fremtidige kompetenceudviklings-
aktiviteter. Med stedfortrædende formand Jette Fugl 
i styregruppen bidrog forbundet med både viden og 
konkret hjælp til arbejdet. 

I forbundet mener vi, at det er vigtigt, at vi er med til 
at sikre en fælles indsigt og forståelse for fremtidens 
services og kompetencer ved FFU-bibliotekerne, så 
de også i fremtiden kan understøtte de danske fag-, 
forskning- og uddannelsesinstitutioner med relevan-
te services og samtidig spille en aktiv rolle for og i 
samfundet.

Forbundet var også i dialog med Kulturministeriet om-
kring fremtidens fag-, forsknings og uddannelsesbib-
lioteker i 2019 som opfølgning på den arbejdsgruppe, 
ministeriet i 2018 nedsatte og bad komme med sit bud 
på fremtidens forskningsbiblioteker. 

Her så forbundet et behov for at give arbejdsgruppen 
så meget relevant viden som muligt, blandt andet 
fordi de mindre fag- og forskningsbiblioteker ikke var 
repræsenteret i arbejdsgruppen. I februar 2019 sendte 
forbundet sine input til ministeriet og udtrykte blandt 
andet bekymring over to områder: At det var vigtigt 
med en hurtig afklaring for de fag-, forsknings-, og 
uddannelsesbiblioteker, der ikke havde klarhed over, 
hvordan deres situation ville blive fremadrettet, samt 
at man sikrede kompetenceudvikling på tværs af alle 
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fag- og arbejdsområder i forbindelse med omlægning- 
en af DEFF-projektmidlerne (Danmarks Elektroniske 
Fag- og Forskningsbibliotek). Kulturministeriet kvitte-
rede positivt for henvendelsen og inviterede stedfor-
trædende formand Jette Fugl til møde i maj 2019.

KI kunne glæde sig over, at ministeriet allerede forud 
for mødet udviste lydhørhed over for forbundets be-
kymringer.

”Jeg noterer mig, at kulturministeren i sit brev skriver, 
at DEFF’s tilskudsmidler fortsat skal bidrage til at 
understøtte fælles løsninger, der også rækker ud over 
fælles it-systemer og fælles håndtering af licenser, ”
sagde stedfortrædende formand Jette Fugl forud for 
mødet i Kulturministeriet i maj 2019. 

Efterfølgende understregede stedfortrædende for-
mand Jette Fugl, at det er vigtigt, at forbundet især har 
fokus på at sikre en fortsat fælles kompetenceudvik-
ling i forbindelse med nedlæggelsen af DEFF. 
   

Nye biblioteksudvalg og tættere dialog 
med styrelsen

I efteråret besluttede Slots- og Kulturstyrelsen at 
nedsætte to nye udvalg: Strategisk Biblioteksudvalg og 
Bibliotekernes Koordinationsforum. Udvalgene skal 
sikre strategisk rådgivning om udmøntning af udvik-
lingsmidler samt sikre videndeling og koordinering.
Forbundet har fra begyndelsen udvist interesse i ud-
valgene og har fået mulighed for at følge med i arbejdet 
og påvirke udvalgenes beslutninger via en række 
møder med styrelsen. 

Denne intensivering af kontakten med Slots- og Kul-
turstyrelsen skal ses som et led i forbundets ambition 
om at påvirke arbejdsmarked og samfund i en gunstig 
retning for forbundets medlemmer.

Folkemødet og Kulturmødet

KI har deltaget aktivt i både Folkemødet på Bornholm 
og Kulturmøde Mors i 2019, mens COVID-19 betød, at 
de i 2020 og 2021 ikke blev afholdt som planlagt. 

I 2019 deltog KI’s formand i fire paneldebatter på Fol-
kemødet om blandt andet bæredygtige investeringer, 
læselyst og fordybelse. Desuden afholdt forbundet en 
debat på ydermolen i Allinge med titlen ”Bibliotekar- 
en – en del af forsvaret mod fake news og trolde”. Her 
debatterede formand Tine Segel med Troels Frøling, 
sikkerhedspolitisk ekspert, Stine Liv Johansen, for-
mand for Medierådet for Børn og Unge, Keld Norman, 
it-sikkerhedskonsulent og Anette Høyrup, seniorjurist 
i Forbrugerrådet Tænk om, hvordan bibliotekaren 
kan være med til at ruste befolkningen til den digitale 
verden. 

I Folkemødets program stod blandt andet: 

”Vi opruster massivt på it-sikkerheden, men vi kan 
aldrig blive sikre nok, siger eksperterne. Så er det ikke 
også tid til at væbne befolkningen med kildekritisk vi-
den, informationskompetencer og viden om, hvor lødig 
information altid kan fremfindes?”

Debatten blev spændende og var et godt eksempel på, 
hvordan forbundet kan synliggøre bredden i og betyd-
ningen af medlemmernes arbejde ved at perspektivere 
det til de store samfundsudfordringer, vi står over for 
i forhold til eksempelvis fake news og ekkokamre på 
internettet.
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VERDENSMÅL ONLINE 2021

Tilmeld dig Verdensmål 
Online og bliv klogere på, 
hvordan du kan arbejde 
med FN’s verdensmål.

Verdensmål og klimaalliance

I maj 2019 blev klimaalliancen Broen til fremtiden 
etableret. Broen til fremtiden er en alliance på tværs af 
fagbevægelse og NGO’er og har som formål at fremme 
en grøn og retfærdig omstilling. Forbundet Kultur og 
Information var med fra første færd, fordi vi mener, at 
fagbevægelsen skal påtage sig et ansvar for at skabe 
et bæredygtigt Danmark, og at det er vigtigt, at også 
fagbevægelsen har en stemme og rolle i den store 
omstillingsproces, det danske samfund skal undergå 
de kommende år. 

Forbundet er repræsenteret i alliancens styregruppe 
og har desuden været tovholder i udarbejdelsen af et 
positionspapir på uddannelsesområdet, der arbejder 
for at indtænke bæredygtighed og grøn omstilling i alle 
uddannelser fra grundskole til videregående uddan-
nelser.  

Alliancen repræsenterer i 2021 over en mio. danskere 
baseret på medlemsorganisationernes medlemstal 
og giver fagbevægelsen en stemme i udviklingen af et 
mere bæredygtigt samfund, hvor den grønne omstil-
ling stiller krav til blandt andet efter- og videreuddan-
nelse og nytænkning også på arbejdsmarkedet. 

Verdensmål og kompetenceudvikling

Arbejdet med bæredygtighed og kompetenceudvikling 
er den røde tråd i KI’s arbejde i DB2030-netværket, 
der er et netværk for biblioteker og organisationer, der 
arbejder med FN’s Verdensmål. 

I netværket har forbundet blandt andet været tovholder 
på et online kompetenceforløb over tre formiddage i 
maj og juni 2021 med udgangspunkt i, hvordan biblio-
tekerne kan arbejde med at skabe folkelig forankring 
om FN’s Verdensmål. De tre webinarer havde samlet 
150 tilmeldte og blev afholdt i samme periode, som 
regeringen udsendte sin handlingsplan for FN’s 
Verdensmål, hvor bibliotekerne bliver fremhævet som 
værdifulde i arbejdet med at skabe folkelig forankring.

I forbundet mener vi, at det er nødvendigt, at vi pro-
aktivt klæder vores medlemmer på til at påtage sig 
nye opgaver og roller og dermed understreger den 
betydning, KI’erne har for Danmarks udvikling som et 
velfærdssamfund. 

Broen til fremtiden er et netværk bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige 
organisationer samt forskere og arbejder på tværs af individuelle forskelle og interesser 
med det afsæt, at klimaforbedringer er hævet over partipolitiske og individuelle interes-
ser. Forbundet er repræsenteret i styregruppen ved næstformand Daniel Ackey, og sekre-
tariatet har været tovholder i temagruppen om uddannelse i samarbejde med Gymnasie-
skolernes Lærerforening. Se mere på broentilfremtiden.dk
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Det er en kerneydelse for KI at varetage medlem-
mernes interesser i forhold til deres karriere, kompe-
tenceudvikling og arbejdsliv.

I forbundet søger vi blandt andet at inspirere med-
lemmerne til at tilegne sig nye kompetencer og en 
større jobmobilitet. Sideløbende arbejder forbundet 
med at sætte fokus på de sider af arbejdslivet, der kan 
være vanskelige, eller hvor arbejdsliv og privatliv ikke 
hænger sammen. 

Lyst til ledelse

Forbundets medlemsundersøgelse fra 2017 viste, at 
der ikke er så stor lyst til at gå ledelsesvejen blandt 
forbundets offentligt ansatte medlemmer. I forbundet 
mener vi, at faglig ledelse er vigtig for udviklingen af 
faget, og at det er vigtigt, at man fortsat kan rekrut-
tere nye ledere blandt faguddannet personale. Derfor 
igangsatte forbundet projektet ”Lyst til ledelse”, hvor vi 
søger at inspirere flere til at gå ledelsesvejen. Gennem 
interviews med flere ledere om deres karriere og ikke 
mindst, hvad der inspirerede dem til ledelse, vil vi gøre 
springet til ledelse kortere. 

KARRIERE, KOMPETENCER 
OG ARBEJDSLIV

I folderen ”Lyst til ledelse” afdækkede forbundet, 
hvordan hovedparten af forbundets ledermedlemmer 
er blevet prikket til eller direkte opfordret til at gå 
ledelsesvejen. Derfor er folderen synliggjort særligt 
over for forbundets nuværende ledere – blandt andet 
via forbundets ledernetværk – for at sikre, at man 
blandt vores medlemmer i lederstillinger opdyrker og 
opmuntrer nye ledertalenter. Lanceringen af folder-
en skete samtidig med et webinar med titlen Lyst til 
ledelse og et særligt univers på hjemmesiden, hvor 
medlemmer blandt andet kan kontakte andre ledere, 
der stiller sig til rådighed for sparring.

”Ledelse handler ikke om styring. Ledelse handler 
om mennesker. Som leder skal du gå på opdagelse i 
mennesker og være god til at kommunikere. Du skal 
ikke styre mennesker, men holde øje med, hvad der 
sker i din organisation, og hvordan du skaber rum for 
udvikling af dine medarbejdere og dermed organisa-
tionen.”
Biblioteksleder Rubina Afzal, Professionshøjskolen 
Absalon, Lyst til ledelse

I perioden etablerede forbundet også et netværk for 
ledere, så de af forbundets medlemmer, der arbejder 
med ledelse, kan få sparring og inspiration fra andre 
medlemmer med en ledende rolle. Det første møde i 
det såkaldte  Lederkollegie blev holdt den 24. maj 2019. 
Den 21. oktober 2019 afholdt netværket et temamøde 
om Indflydelse, og den 5. marts 2020 et temamøde om 
Biblioteksværdier og Ledelse. Andre planlagte møder 
måtte desværre aflyses på grund af COVID-19, men 
i 2021 kunne netværket igen sætte gang i aktiviteter. 
Forbundet retter en tak til styregruppen, der står for 
idéudvikling og planlægning.

Lyst til ledelse

– er det noget for dig?

FORBUNDET
KULTUR OG
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at give medlemmerne nye kompetencer inden for om-
råder i vækst og samtidig give medlemmerne et sprog 
og en bevidsthed om de mange muligheder i deres 
arbejdsliv. Desuden udvikles forbundets kompetence-
model, der blev lanceret i 2018, løbende. 

I juni 2021 udgav forbundet ”Job i det private – virk-
somhederne har brug for dine kompetencer”, en 
publikation som kan inspirere til at overveje et job i den 
private sektor. Gennem fem interviews med medlem-
mer gav forbundet indblik i arbejdsopgaver, sprogbrug 
og kompetencebehov, og forbundets karriererådgiver 
Ricki Nielsen gav en række gode råd til medlemmer, 
der overvejer et jobskifte. Et andet projekt indsamlede 
via interviews med medlemmer i den private sektor 
og deres ledere viden om bredden i medlemmernes 
virke, og hvor værdsatte deres kompetencer er. Denne 
viden skal understøtte forbundets videre arbejde med 
at synliggøre KI’ernes kompetencer på et bredere 
arbejdsmarked.

Værdien af forbundets tilbud inden for kompetenceud-
vikling kan blandt andet spores i forbundets karriere- 
rådgivning, hvor flere og flere karrieresamtaler 
handler om ansættelse i det private erhvervsliv eller 
nye stillinger inden for det offentlige. Den udvikling 
afspejler desuden den bredde i medlemmernes ar-
bejdsopgaver og ansættelsessteder, som forbundets 
navneskifte og øgede fokus på interessevaretagelse 
søger at afspejle.

Indblik i privatansattes
kompetencer og opgaver

KI’s arbejdsmarkedsanalyse fra 2018 viste, at det 
er på det private arbejdsmarked, der er det største 
vækstpotentiale for nye job for forbundets medlem-
mer. Samtidig viser forbundets egne undersøgelser 
– eksempelvis lønundersøgelserne – at der er en stor 
bredde i de opgaver og brancher, som de privatansatte 
medlemmer løser og er ansat i.  

Forbundet ønskede dog et dybere indblik i de mange 
jobfunktioner, kompetencer og arbejdsopgaver, der 
løses af forbundets medlemmer på det private område 
samt ikke mindst, hvad forventningerne er til fremtid- 
ige opgaver. Denne viden skal bruges til at synliggøre 
karrieremuligheder for medlemmerne, til at sikre ud-
viklingen af relevante miniuddannelser og ikke mindst i  
påvirkning af beslutningstagere på arbejdsmarkedet.

Derfor gennemførte forbundet i samarbejde med 
Privatgruppen i 2019 en undersøgelse blandt de 
privatansatte medlemmer. Undersøgelsen afdækkede 
at analytiske evner, systemforståelse og brobygning er 
fællesnævnere, som giver de privatansatte medlem-
mer en unik rolle i virksomheder og organisationer. 
Undersøgelsen viste også, at flere af de privatansatte 
medlemmer ønsker kompetenceudvikling inden for 
eksempelvis projektledelse, systemkendskab og 
kommunikation. I undersøgelsen spurgte forbundet 
også ind til medlemmernes forventninger til fremtidige 
arbejdsopgaver. Her pegede flere på, at de forventer 
at skulle arbejde mere agilt i fremtiden, og at de får 
opgaver inden for AI (kunstig intelligens), kuratering, 
strategi, data og datasikkerhed. 

Mobilitet

I forbundet ved vi, at skiftet fra et job til et andet kan 
være en udfordring, hvis man mangler de rette ord til 
at beskrive sine kompetencer, når de skal bruges inden 
for nye arbejdsfelter. Det kan være svært at løse for 
den enkelte, men i et fagligt fællesskab kan man sam-
men dyrke udviklingen af nye kompetencer, danne net-
værk og dele sin viden og erfaring. Derfor har KI i peri-
oden arbejdet for at styrke både medlemmernes viden 
om det private arbejdsfelt og udbudt miniuddannelser 
såsom Records Management og Digital Manager for 

Job i det private? 

Virksomhederne har brug for dine kompetencer 

FORBUNDET
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Fagligt Landsmøde Online

”Personer, der arbejder med indsamling og formidling 
af information og materialer, har kompetencer, der 
er en stigende efterspørgsel efter. Men der kan være 
behov for at sætte dem i spil i nye konstellationer. 
Citat fra oplægsholder Kristen Binderup Jørgensen, 
ledende økonom i Tænketanken Kraka ved Fagligt 
Landsmøde 2021.

For at favne og inspirere flere i retning af at søge nye 
typer af stillinger inden for det offentlige og private, har 
forbundet iværksat initiativer, der skal give et sprog 
og indblik i mulighederne for ansættelse i nye typer af 
stillinger. Blandt andet var Fremtidens kompetencebe-
hov omdrejningspunktet for Fagligt Landsmøde Online, 
der blev afholdt i april 2021. 

Over tre dage kunne godt 250 tilmeldte medlemmer 
overvære oplæg og debatter om kompetencer og 
desuden deltage i online netværksmuligheder, hvor 
man blev matchet efter interesse og profil. Budskabet 
fra flere oplægsholdere til Fagligt Landsmøde var 
klart. Der er brug for medlemmernes kompetencer i 
fremtiden. 

Baggrunden for dette virtuelle Fagligt Landsmøde 
var COVID-19, der betød, at Landsmødet ikke kunne 
afholdes fysisk. Udfordringen gav forbundet lejlighed 
til at afprøve nye digitale muligheder i forbindelse med 
større arrangementer og events. 

Ambitionen var på forhånd, at arrangementet skulle 
have samme høje kvalitet i oplæg og indhold og også 
rumme de netværksmuligheder på tværs af uddan-
nelse og arbejdsområde, som forbundets medlemmer 
har glæde af ved fysiske arrangementer. Det krævede 
opfindsomhed og nytænkning fra sekretariatets side, 

men det lykkedes at finde en digital platform, der 
kunne rumme ambitionsniveauet. 

Eftertragtede specialister

Forbundets lønstatistikker på det private område viser, 
at forbundets medlemmer er eftertragtede specialist- 
er. I 2020 kunne fagmagasinet Perspektiv på baggrund 
af forbundets seneste lønstatistik fra privatområdet 
skrive om usædvanligt høje lønstigninger til medlem-
merne. I gennemsnit har de privatansatte medlemmer 
fået en årlig lønstigning på 6,5 procent, hvilket ligger 
over den gennemsnitlige stigning for akademikere 
ansat i det private. 

”Stigningen siger mig, at de kan varetage nogle spe-
cialistfunktioner, der gør, at de er særligt eftertragt-
ede.” 
Arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus, Aalborg 
Universitet

Digital kompetenceudvikling

I hele perioden under COVID-19 har forbundet haft 
samme ambitionsniveau i forhold til afholdelse af 
arrangementer og miniuddannelser. Når forbundets 
medlemmer i højere grad arbejdede hjemmefra, skulle 
de have muligheden for at tilgå forbundets tilbud 
online. Allerede før COVID-19 var forbundet klar til at 
tilbyde digitale arrangementer, men COVID-19 satte 
turbo på denne udvikling, og aktivitetsniveauet forblev 
højt under hele perioden. Forbundet så desuden, at de 
digitale muligheder betød, at medlemmer fra alle dele 
af landet lettere kunne deltage i arrangementer. De er-
faringer vil forbundet bygge videre på i den kommende 
periode.
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Forbundet skal udvikle sine tilbud og øvrige arbejde i 
takt med, at medlemmernes arbejdsliv og vilkår æn-
drer sig som følge af ændringer på arbejdsmarkedet og 
uddannelserne. Forbundet skal matche behov og krav 
fra nuværende og kommende medlemmer i en ny tid og 
arbejde med, hvordan vi tiltrækker nye medlemmer og 
fastholder nuværende. Desuden skal forbundet være 
opmærksom på de flydende faggrænser, der er blevet 
et vilkår på arbejdsmarkedet, således at det ikke kun er 
titler og uddannelse, men i lige så høj grad opgaver, der 
definerer, hvor man fagligt finder sit tilhørssted. 

Udvidet optagegrundlag

Ved generalforsamlingen i 2018 betød en vedtægts-
ændring, at forbundet nu tydeligt har beskrevet, at 
ambitionen er at være det faglige fællesskab for alle, 
der er beskæftiget inden for data, information, viden 
eller kultur. Med denne formulering er det visionen, 
at det ikke skal være uddannelsesbaggrund, men 
arbejdsopgaver og kompetencer, der har betydning for, 
hvor man søger sit faglige fællesskab. Der ses i dag et 
arbejdsmarked, hvor faggrænserne er mere flydende. 
Folkebibliotekerne rekrutterer flere forskellige faglig-
heder, og nye jobmuligheder for KI’erne opstår i såvel 
den private som offentlige sektor.

Organisering af medlemmer på det akademiske 
arbejdsmarked har traditionelt været baseret på 
uddannelse. Igennem en årrække har der dog været 
forskydninger på uddannelsesområdet, hvor nye 
uddannelser er opstået, og hvor de studerende i højere 
grad end tidligere kombinerer forskellige uddannel-
ser. Bibliotekaruddannelsens mange ændringer er 
et godt eksempel herpå. KI har løbende udfordret et 
system, hvor det er meget vanskeligt for en mindre 
fagforening at opnå forhandlingsretten til nye områder. 
Denne problemstilling har KI desuden bragt videre til 
AC-kredsen.

KI’ERE I EN NY TID

Med den nævnte vedtægtsændring appellerer forbund- 
et nu mere direkte til en bredere skare af medarbejde-
re, der har arbejdsopgaverne til fælles. En del af disse 
medarbejdere vil kunne serviceres med den fulde fag-
foreningspakke, mens andre vil få et fagligt fællesskab 
med fokus på netværk, kompetenceudvikling, faglig 
viden og spændende arrangementer. 

Differentieret medlemskab

Forbundet har gennem en længere periode oplevet 
en medlemstilbagegang. En del af denne tilbagegang 
skyldes et faldende optag, som blandt andet kan for-
klares ved, at forbundets traditionelle rekrutteringsba-
se (bibliotekaruddannelsen) har været igennem flere 
forandringer.  Desuden er potentialet for at rekruttere 
fra uddannelsen på KU og SDU væsentlig mindre 
end førhen. Når forbundet nu forsøger at hverve 
mere bredt blandt personer, der beskæftiger sig med 
information, data, viden og kultur, er det relevant at 
overveje, om det vil kræve nye typer af medlemskaber, 
herunder et særligt ”fagligt” medlemskab. En del af 
de nye potentielle medlemmer arbejder sandsynligvis 
på områder, som enten ikke er overenskomstregule-
ret, eller som er dækket af andre forbund. Sådanne 
medlemmer kan antages at have en interesse i eller en 
tilknytning til KI, som baserer sig på et fagligt fæl-
leskab, netværk og kompetenceudvikling og mindre på 
traditionelle fagforeningsydelser som ansættelsesret-
lig rådgivning og overenskomstdækning.

På nuværende tidspunkt har forbundet i vedtægterne 
en mulighed for at tilbyde et ”passivt” medlemskab, 
men for det første er denne type medlemskab tiltænkt 
personer, der ikke står til rådighed for arbejde indenfor 
forbundets optagelsesområde, og for det andet er 
der begrænsninger omkring stemmeret tilknyttet det 
passive medlemskab.

POLITISKE
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”Selvom verden gik i stå for en stund, har vi kontinuerligt haft fokus på 
forbundets udvikling og at samle hjørnerne fra vores forskellige faglige 
bagland - fysisk som digitalt” Nikoline Dohm Lauridsen, hovedbestyrelsen

Spørgsmålet er derfor, om forbundet skal forsøge sig 
med at tilbyde et fagligt medlemskab til en reduceret 
pris, da det ikke omfatter de traditionelle fagforenings- 
ydelser.

Der er en række spørgsmål, der kan undersøges: Hvad 
skal prisen være, hvad skal medlemskabet indeholde, 
og hvem skal det tilbydes. Desuden vil det være rele-
vant at undersøge, om der faktisk er efterspørgsel i 
”markedet” på denne type medlemskab. Der er også 
dilemmaer knyttet til denne mulighed, herunder, om 
nuværende medlemmer vil vælge at konvertere deres 
medlemskab til et fagligt medlemskab.

Emnet om nye typer medlemskab har været drøftet 
nogle gange i udvalget ”KI’ere i en ny tid”. Indtil videre 
har hovedbestyrelsen besluttet at udskyde spørgsmål- 
et til den nye generalforsamlingsperiode, blandt andet 
med den begrundelse, at navneskiftet skal have lov til 
at stadfæste sig, inden man eventuelt tilbyder et nyt 
fagligt medlemskab.

Afdækning af behov for netværk
og kompetenceudvikling

Forbundet hører især fra de privatansatte medlem-
mer, at de gerne vil indgå i netværk. Dette ønske har 
inspireret forbundet til at afdække ønsker til net-
værksmuligheder og kompetenceudvikling. I 2021 har 
KI gennemført en række fokusinterviews for at kunne 
målrette vores tilbud og afprøve nye idéer. Parallelt har 
vi igangsat flere netværk inden for læring, undervis-
ning og records management. Et af forbundets styrker 
er den viden, vores medlemmer besidder, og her 
ønsker forbundet at facilitere, at flere medlemmer kan 
mødes og inspirere hinanden i både længerevarende 
og kortere netværk – gerne både digitalt og fysisk. Den 

indsamlede viden fra fokusinterviews vil danne bag-
grund for en vurdering af, hvilke konkrete aktiviteter 
og initiativer, der kan søsættes.

Analyse af området hvervning
og fastholdelse af privatansatte

Projektet havde opstart i 2019 med et analytisk fortsæt 
om at undersøge hvilke tiltag, der kan bidrage til at 
fastholde og/eller øge antallet af privatansatte med-
lemmer. 

Bagtæppet for dette projekt er et faldende medlemstal 
på det private ansættelsesområde kombineret med en 
forventning om stagnation på det samlede tradition- 
elle offentlige arbejdsmarked og vækst på det private 
arbejdsmarked for informationsspecialister ifølge en 
arbejdsmarkedsundersøgelse foretaget for forbundet 
af Mercuri Urval i 2018. 

Desuden ser forbundet øgede jobmuligheder på det 
offentlige arbejdsmarked i nye typer af stillinger.

Konklusionen på undersøgelsen var, at KI øger 
indsatsen på især tre fronter:

•   Forbundets synlighed i offentligheden som den 
fagforening, der bedst varetager privatansattes 
interesser indenfor optagefeltet. 

•   Øge mængden og varieteten af konkrete medlems-
tilbud i form af kurser, arrangementer og netværk, 
der styrker de privatansattes karrieremuligheder.

•   At styrke og målrette medlemskommunikationen i 
forhold til privatansatte. 
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Hvervning af studerende

Forbundet Kultur og Information har igennem hele 
perioden arbejdet for en mere synlig tilstedeværelse 
for vores studentermedlemmer. Både på uddannel-
sen Bibliotekskundskab og Videnskommunikation 
på Syddansk Universitet (SDU), hvor forbundet har et 
ambassadørkorps bestående af fem KI-ambassadør- 
er, der gør et stort arbejde for at skabe liv og enga-
gement på studiet med ”Kig Forbi-arrangementer” 
som eksempelvis BINGOBAR og brætspilsaftener. 
KI har løbende sparret med korpset og støtter de 
arrangementer, korpset afholder. Korpset har oprettet 
dets egen facebookside, KI Ambassaden - SDU, hvor 
arrangementer er blevet promoveret. Formålet med 
korpset er at inddrage studerende aktivt i formidlingen 
af KI til andre studerende, som kunne have interesse i 
et medlemskab.   

På uddannelsen Informationsvidenskab og Kulturfor-
midling på Institut for Kommunikation på Københavns 
Universitet (KU) er der ikke blevet oprettet et ambassa-
dørkorps. Det har været udfordrende at nå og enga-
gere frivillige studerende i samme grad som på SDU, 
da KU siden 2018 ikke har tilladt samme grad af fysisk 
tilstedeværelse for fagforeninger på deres faciliteter. 

Både bachelor- og kandidatuddannelsen (BA og KA) på 
KU har de seneste år været under konstant udvikling. 
BA’en hedder nu Informationsstudier, og der er sket 
løbende ændringer i KA-studieordningen. Det har haft 
betydning for målgruppens udformning, og der har 
ligget en stor opgave for KI i at nå og være relevante for 
denne gruppe studerende, der i højere grad er blevet 
it-orienterede og repræsenterer forskellige uddannel-
sesbaggrunde. 

Ligesom på SDU har det været muligt for KI at holde 
fagforeningsoplæg under studiestart. Det er her, der er 
blevet hvervet nye studentermedlemmer, men generelt 
oplever KI, at det er meget vanskeligt at nå de stude-
rende, og at konkurrencen om de studerende er hård. 
Indtil navneskiftet oplevede forbundet desuden, at flere 
studerende ikke identificerede sig med forbundets 
tidligere navn. 

I perioden har forbundet afholdt konferencen Digital 
Humanist, hvor 60 medlemmer deltog. Forbundet har 
også for første gang forsøgt at hverve studerende fra 
andre uddannelsesretninger, hvor forbundet skøn-
ner, at KI’s profil matcher en studieretning inden for 
information, kultur, data og viden. Med navneskiftet var 
forventningen, at forbundet ved studiestarten i 2020 
kunne markere sig stærkere, men her satte COVID-19 
store begrænsninger for fysiske aktiviteter på stu-
diestederne. Derfor har forbundet endnu ikke set den 
fulde effekt af navneskiftet i forhold til hvervning af 
studerende. 

I perioden gennemførte forbundet to ringekampag-
ner. I sommeren 2020 blev 60 studentermedlemmer 
kontaktet med det formål at afdække graden af 
medlemstilfredshed samt deres ønsker og behov til KI 
som attraktiv fagforening. Undersøgelsen viste, at de 
studerende ikke bruger KI i særlig høj grad under stu-
diet. Denne viden er siden blevet tænkt ind i KI’s tilbud 
ved at inddrage, kontakte og være i løbende dialog med 
de studerende om deres syn på og tanker om KI som 
relevant fagforening. 

I januar 2021 blev forbundets nyeste dimittender (20 
personer) ringet op med henblik på at undersøge deres 
overgang fra studieliv til arbejdsliv. Undersøgelsen gav 
kvalitativ viden om, hvornår, hvordan og hvor meget 
KI-dimittender har brugt deres KI-medlemskab. En 
konklusion var, at de først gjorde brug af KI sidst i 
deres uddannelsesforløb og ofte i forbindelse med job-
søgning og karrierevejledning. Medlemstilfredsheden 
var generelt høj blandt respondenterne.

I foråret 2021 oprettede forbundet for første gang et 
specialenetværk for studerende på Københavns Uni-
versitet. Formålet var at samle studerende, der befandt 
sig samme sted i deres studieliv, yde løbende karriere- 
vejledning og gøre dem bevidste om tilbuddene ved 
deres KI-medlemskab. KI mener, at et fagforenings-
medlemskab for de studerende skal betyde, at de 
oplever, at fagforeningen bakker op om de studerende 
og er med til at finde løsninger på deres udfordringer. 
Derfor tilbød forbundet et miniuddannelsesforløb 
til studerende inden for records management, og 
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forbundet var medunderskriver på et åbent brev, ud-
arbejdet af Danske Handicaporganisationer om bedre 
forhold til studerende med handicap samt på et opråb 
fra Uddannelser for Fremtiden, et initiativ bestående 
af 12 elev- og studenterorganisationer om vigtigheden 
og nødvendigheden af grøn omstilling i uddannelses-
sektoren.

Som en meget væsentlig anerkendelse af studenter-
området fik de studerende i forbindelse med general-
forsamlingens ændring af en række vedtægter i 2018 
stemmeret i forbundet. Det betød, at de studerende 
også var med til at afgive deres stemme, da forbundets 
navneskifte var til urafstemning. En anden vedtægts-
ændring betød, at de studerendes repræsentant i 
hovedbestyrelsen i denne periode ikke kun har haft 
taleret, men også stemmeret.

I den kommende periode vil KI satse særligt på digital 
hvervning. Dér, hvor det er muligt, vil KI dog stadig 
holde oplæg og møde de studerende på universiteter-
ne. KI arbejder desuden på at inddrage de studerende i 
udformningen af tilbud, og vi vil arbejde for at udbrede 
kendskabet til de studerendes mulighed for at søge 
økonomisk støtte til tiltag af både faglig og social 
karakter.

Ligestilling og diversitet

I 2020 blev debatten om ligestilling og krænkelser på 
arbejdspladserne aktuel og afstedkom rystelser på 
mange danske arbejdspladser.

I forbundet mener vi ikke, at kampen for ligestilling og 
et krænkelsesfrit miljø skal være en kamp, den enkelte 
skal kæmpe. Det er en kamp, vi skal være fælles om, 
og derfor var formand Tine Segel medunderskriver på 
et debatindlæg i 2020, hvor hun og andre repræsen-
tanter fra fagbevægelsen anerkendte problematikken 
og lovede at tage ansvar under hashtagget #enblandt-
mange.
 
Parallelt med denne indsats har forbundet afholdt en 
temadag for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøre-
præsentanter om arbejdspladskultur og ligeledes sat 
krænkelse og seksuel chikane på dagsordenen i de 
netværk, der er for henholdsvis tillidsrepræsentant- 
er og arbejdsmiljørepræsentanter. Ligeledes er der 
afholdt webinar om ledelse og krænkelse.
 

”I en tid med mange udfordringer har medlemmerne formået at
styrke deres digitale fokus og skabe værdi for deres brugere 
trods hjemmearbejde og lukkede institutioner. Godt gået.”
Daniel Ackey, hovedbestyrelsen
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Forbundet har afdækket, at for forbundets medlem-
mer har metoo-debatten en særlig dimension, fordi 
medlemmerne særligt på bibliotekerne desværre kan 
opleve krænkende og grænseoverskridende adfærd 
fra brugerne. Netop denne svære situation, hvor 
medlemmerne oplever krænkelser fra brugerne, har 
forbundet sikret, at Akademikerne har bragt på bordet 
i Beskæftigelsesministeriet. 

I perioden har forbundet fortsat haft fokus på proble-
matikken omkring ligeløn og lønåbenhed som en vej til 
en bedre lønudvikling. Forbundet har været en del af 
samarbejdet omkring Del Din Løn-kampagnen siden 
2018 og deltog eksempelvis i en konference om løn på 
Christiansborg. Da FH (Fagbevægelsens Hovedorgani-
sation) trak sig fra samarbejdet i 2021, er forbundet nu 
repræsenteret ved formand Tine Segel i den ligestil-
lingsgruppe, der blev etableret under Akademikerne. 
I denne gruppe fortsættes arbejdet med at fremme 
ligeløn, sætte fokus på sexisme og værne om mang-
foldighed. Blandt andet blev arbejdet synliggjort via en 
SoMe-kampagne i foråret 2021 samt ved deltagelse i 
Pride.

Tillidsvalgte

Forbundet Kultur og Informations stærke netværk 
blandt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræ-
sentanter har særligt under COVID-19 vist sit værd. 
Virtuelle mødeformer har gjort, at der hurtigt kunne 
sættes et møde op, hvis det var nødvendigt i forbindel-
se med drøftelse af nye retningslinjer, nedlukning og 
ikke mindst genåbninger af bibliotekerne, som affødte 
mange spørgsmål og behov for videndeling. 

Tilbagemeldinger fra de lokale tillidsrepræsentanter 
og arbejdsmiljørepræsentanter har betydet, at for-
bundet hurtigt har kunnet kanalisere viden de rigtige 
steder hen med henblik på at sikre, at medarbejdernes 
interesse i den svære tid blev varetaget bedst muligt. 

Kollegernes trivsel har også haft stort lokalt fokus, 
hvor de tillidsvalgte har kunnet hjælpe hinanden. I det 
hele taget har hele Coronasituationen krævet en stor 
indsats for de lokale TRIO’er (Leder, Tillidsrepræsen-
tant og Arbejdsmiljørepræsentant), som har vist, hvor 
vigtigt et godt samarbejde er på arbejdspladsen.    

COVID-19 har således betydet, at forbundets mødeak-
tivitet har været øget. Forbundets TR-kurser i 2020-21 
har blandt andet skullet gentænkes, justeres og om-
lægges til virtuel afvikling og med dubleringer af flere 
moduler, hvilket TR’erne har taget rigtig godt imod. 

Som noget nyt har der i 2021 været dagsordensat 
faglige temadrøftelser på tværs af alle TR-kollegierne 
(kompetenceudvikling, krænkelse og seksuel chikane, 
arbejdstid, lønforhandling og MED-bestemmelse/
MED-inddragelse). Formålet har været at dele samme 
viden på tværs og målrette relevante indsatser efter-
følgende.

Forbundet har også i højere grad oplevet brug af online 
klubmøder, hvor flere medlemmer rent faktisk har 
deltaget, hvilket har været meget positivt. Således 
deltog også mange tillidsvalgte i formand Tine Segels 
Farvel til 2020 og velkommen til 2021 og webinar om 
fremtiden På rejse i fremtiden – megatrends og disses 
konsekvenser for TR/AMR-arbejdet ved årsskiftet 
2020/21.

Erfaringer fra Coronahjemsendelsen har givet fornyet 
fokus på brug af hjemmearbejde og mere fleksibel 
tilrettelæggelse af arbejdet, hvilket også er dagsorden-
sat flere steder lokalt af de tillidsvalgte. Dog afventer 
man på det statslige område et udspil fra Statsministe-
riet i efteråret 2021. Arbejdet foregår også på politisk 
niveau i Akademikerne. 
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Sideløbende med de politiske fokusområder har KI i 
2019-2021 udviklet organisationens drift og løftet på 
store kerneopgaver.  På de følgende sider præsenteres 
et nedslag i nogle af de vigtigste indsatser og resultater. 

OK21 

I februar 2020 blev der indgået nye overenskomster på 
det private arbejdsmarked med økonomiske rammer, 
der var historisk gode. Udsigten tegnede derfor lys for 
de offentlige overenskomstforhandlinger, der skulle 
finde sted i 2021. 

Aftalerne, der indgås i den private sektor, lægger ofte 
niveauet for, hvilke forventninger der kan haves til ram-
merne for fornyelse af de offentlige overenskomst- 
er, der almindeligvis forhandles i året efter fornyelse af 
de private overenskomster. Således også i 2020, men 
begivenhederne i marts 2020 kom til grundlæggende 
at ændre forudsætningerne for, hvilke realistiske for-
ventninger der kunne være til fornyelsen af de offent- 
lige overenskomster. 

COVID-19 lukkede Danmark og store dele af resten af 
verden ned, hvilket gav voldsomme konsekvenser for 
den danske økonomi og verdensøkonomien. Pande-
mien skabte en situation, hvor de offentlige arbejds-
givere og fagbevægelsen kom til at stå med historisk 
usikre forudsætninger for at kunne forny de offentlige 
overenskomster. Ingen kunne forudsige pandemiens 
omfang eller varighed, ingen kunne vurdere, hvor stor 
betydning pandemien ville få for samfundsøkonomien 
på hverken kort eller langt sigt.

I Forbundet Kultur og Information valgte hovedbestyr- 
elsen at anlægge et perspektiv for udtagelse af krav, 
der byggede på, at udtagelsen skulle afspejle centrale 
temaer i krav, der var meldt ind fra medlemmerne un-
der kravindsamlingen. Samtidig skulle kravudtagelsen 
afspejle de meget usikre forudsætninger for at forny de 
offentlige overenskomster.

Forbundets hovedkrav ved forhandlingerne var sikring 
af reallønnen og at bevare paralleliteten til den private 
lønudvikling gennem en uændret videreførelse af regu-
leringsordningen.

Herudover rejste forbundet krav om etablering af frit 
valg med henblik på at kunne imødekomme de mange 
og mangfoldige krav om forskellige former for fleksibi-
litet, vores medlemmer havde fremsat med henblik på 
at kunne tilrettelægge sammenhæng mellem arbejds-
liv og øvrige liv fleksibelt og tilpasset forskellige faser i 
livet og arbejdslivet.

Endelig rejste forbundet krav om forbedring af pension 
og om forbedrede lønvilkår for tjenestemandsansatte 
bibliotekarer. Desuden rejstes krav i tilknytning til 
blandt andet forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, 
samarbejde og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanters 
vilkår.

Kravudtagelsesprocessen fortsatte herefter i Aka-
demikerne og siden i CFU (Centralorganisationernes 
Fællesudvalg – forhandler for alle statsansatte) og 
Forhandlingsfællesskabet (forhandler for alle kom-
munalt/regionalt ansatte) med henblik på at forhandle 
generelle krav i fællesskab mellem organisationerne 
på det offentlige område over for henholdsvis staten, 
kommunerne og regionerne. Denne fremgangsmå-
de er den helt sædvanlige og var også modellen, der 
succesfuldt førte de faglige organisationer og deres 
medlemmer gennem forhandlingerne i 2018.

Forbundet Kultur og Informations krav nød i vid ud-
strækning fremme under de fælles kravudtagelser på 
de tre områder og indgik således i de fælles forhand-
linger på de tre områder.

Forhandlingerne:
Forhandlingerne om fornyelse af de offentlige overens-
komster i 2021 forløb uden den store mediemæssige 
opmærksomhed, og forhandlingerne blev afsluttet 
inden for de aftalte tidsrammer.  Denne fremgangsmå-
de har der været en gensidig respekt og forståelse om 
mellem parterne, idet de meget usikre forudsætninger 
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for at forny de offentlige overenskomster fordrede, 
at forhandlingsprocessen kunne gennemføres under 
rolige former, hvor hovedvægten kunne lægges på at 
finde de nødvendige ”kriseløsninger”, der kunne danne 
grundlag for, at resultater kunne opnås, og konflikt 
undgås.

Resultater:
Det er på alle områder lykkedes at opnå en samlet 
økonomisk ramme, der imødekommer fagbevægel-
sens centrale krav til fornyelse af overenskomsterne.

Heri indgår blandt andet:

•  Generelle lønstigninger, der sikrer reallønnen, og 
giver mulighed for en beskeden reallønsforbedring.

•  Fortsættelse af reguleringsordningen i uændret 
form.

•  Lønforbedringer for udvalgte grupper herunder 
for grupper af tjenestemænd.

•  Generel forhøjelse af pensionen i regioner og 
kommuner med mulighed for frit valg.

•  Videreførelse af kompetencefonden i staten og ad-
gang til kompetencefond i kommuner og regioner.

•  Indførelse af seniorbonus i staten
•  Genindførelse af seniorbonus på det regionale 

område.
•  Ret til sorgorlov udvides.
•  Styrket indsats for fastholdelse af seniorer.
•  Forbedringer i forhold til at understøtte et godt 

psykiske arbejdsmiljø.
•  Fælles indsats for at styrke bæredygtighed og 

grøn omstilling.
•  En række mindre forbedringer for b.la. tillids- 

repræsentanter i staten.

Der blev under forhandlingerne ligeledes undgået en 
række forringelser på de respektive forhandlingsom-
råder.

Forbundets hovedbestyrelse vurderede, at de opnåede 
forhandlingsresultater var tilfredsstillende og sam-
fundsøkonomisk ansvarlige og anbefalede under de 
historisk vanskelige betingelser og usikre udsigter, de 
er opnået under, medlemmerne at stemme ja ved den 
vejledende urafstemning.

Den vejledende urafstemning blandt de berørte med-
lemmer af forbundet blev gennemført i perioden fra 
den 22. marts til den 9. april 2021. 1.167 af de i alt 2.214 
stemmeberettigede medlemmer stemte ved urafstem-
ningen og heraf stemte 92,8 % ja, 3,3 % stemte nej og 
3,9 % stemte blank. 

Forbundets hovedbestyrelse godkendte på baggrund 
af resultatet af den vejledende urafstemning de opnå- 
ede overenskomstresultater. De øvrige organisationer i 
Akademikerne tilsluttede sig ligeledes overenskomst-
resultaterne, og det gjorde langt hovedparten af de øv-
rige organisationer på det offentlig område også. Den 
22. april 2021 kunne det på den baggrund konstateres, 
at det trods vanskelige omstændigheder var lykkedes 
at komme i mål med nye tre-årige overenskomster på 
det offentlige område, bortset fra en del af sundheds-
området. 

”De resultater vi har opnået ved OK21 må betragtes 
som tilfredsstillende set i lyset af Corona og Coronaens 
langsigtede virkninger.”
Tine Segel, formand 

Regelsæt om arbejdstid

En lang årrække med nedskæringer og færre ressour-
cer til følge kombineret med ændrede arbejdsopgaver 
og ny retning på folkebibliotekerne, har de senere 
år betydet, at mange typer arbejdsproblematikker 
er begyndt at fylde meget for tillidsrepræsentanter, 
forbundets Rådgivning og Forhandlingsafdeling og hos 
det enkelte medlem.
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I KI mener vi, at medlemmerne skal honoreres for 
faktisk udført arbejde, også når det sker hjemme 
som forberedelse, eller hvis man står til rådighed for 
vagter uden for normal arbejdstid. Vi ønsker derfor 
at give medlemmerne viden om de aftaler og regler, 
der er gældende for arbejdstid, fordi arbejdstid og fair 
arbejdsvilkår har indflydelse på trivsel og muligheden 
for at harmonere arbejdsliv med familie og fritidsliv. 

KI har i første omgang målrettet indsatsen mod til-
lidsrepræsentanterne som forandringsagent. Tillids-
repræsentanterne har fået redskaber til at italesætte 
arbejdstidsudfordringer, hvor der er spillerum for en 
bedre balance og en mere fair honorering. 

Et vigtigt redskab for tillidsrepræsentanterne er kon-
kret viden om hvilke regler, der findes, og hvad der skal 
aftales lokalt og med hvilket ønsket indhold. 

KI har derfor udarbejdet et omfattende kompendium 
om arbejdstid på det kommunale område til tillidsre-
præsentanterne, hvor regler og KI’s anbefalinger dæk-
ker de områder, der typisk er kilde til en vis uenighed 
om tolkning og har indflydelse på den lokale trivsel. 
Det har fået en fin modtagelse fra tillidsrepræsentant- 
erne, da det er blevet udrullet i sammenhæng med en 
tematisering om arbejdstid på de kommunale TR-kol-
legier i foråret 2021. 

KI arbejder også for, at der i AC- overenskomsten kan 
komme flere værn omkring arbejdstid, når man som 
KÍ erne arbejder udenfor normal kontortid. Blandt an-
det har KI deltaget i en arbejdstidsgruppe under Aka-
demikerne op til OK21, så de udfordringer, forbund- 
ets medlemmer oplever, blev en del af det bagtæppe, 
Akademikerne gik til forhandlinger med.

Pension – nye anbefalinger 

I 2020 indgik KI et samarbejde med en ny ekstern 
pensionsrådgiver – Sten Asmussen fra Skinnerup 
Consulting. 

Den nye rådgiver formulerede efter en grundig analyse 
af KÍ s pensionsaftale en række klare anbefalinger til 
hovedbestyrelsen om ændringer i dækninger og inve-
steringsprofil, der har til formål at give KÍ s medlem-
mer en forbedret pensionsøkonomi. Derudover lå også 
en klar anbefaling om en default andel af bæredygtige 
investeringer i nye medlemmers opsparingsprofil, som 
er helt i tråd med KÍ s pensionspolitiske målsætning 2.

Alle anbefalinger blev i efteråret 2020 tiltrådt af 
hovedbestyrelsen og har effekt for nye (nyansatte) 
i pensionsaftalen pr. 01.02.2021. 

For alle andre medlemmer med en eksisterede pensi-
onsopsparing i PFA og bosiddende i Danmark blev der i 
samarbejde mellem PFA, KI og den eksterne pensi-
onsrådgiver iværksat en omfattende informations- 
kampagne i foråret 2021 med et klart budskab til 
medlemmerne om at bede om at blive kontaktet af en 
pensionsrådgiver fra PFA. I den dialog kan medlemmet 
sammen med en eventuel partner få drøftet betyd-
ningen af de nye anbefalinger i forhold til medlemmets 
egen pensionsordning.

Ved redaktionens afslutning havde i alt 329 medlem-
mer reageret på den klare opfordring og sammen med 
en rådgiver fået set på deres pensionsordning i lyset af 
nye anbefalinger. 

De 329 medlemmer udgør en andel på hele 14,3%, 
hvilket betød, at resultatet af kampagnen var langt 
højere, end hvad pensionsselskaber ordinært oplever 
ved tilsvarende kampagner i sammenlignelige organi-
sationer. 
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Forbundet retter en stor tak til tillidsrepræsentanter-
ne, som i stor stil har bidraget til, at kampagnen blev 
en succes.

Projekt Fremfærd og AUA

KL, Forbundet Kultur og information og HK Kommunal 
er i regi af Fremfærd Bruger (https://vpt.dk/fremfa-
erd-bruger) gået sammen om projektet Strategisk 
kompetenceudvikling af medarbejdergrupper på 
bibliotekerne. 

Folkebiblioteksområdet er i en transformationspro-
ces, som især tager afsæt i, at bibliotekerne spiller en 
stadigt vigtigere rolle i lokalsamfundet, blandt andet 
ved at understøtte fællesskaber og den sociale sam-
menhængskraft, ligesom de er med til at sætte små og 
store samfundsudfordringer til debat og spille ind i de 
store velfærdsdagsordener.

Samtidig henter borgere og brugere i stigende grad 
viden, information og læring via mange forskellige digi-
tale medier, kilder og platforme, hvilket dels betyder, at 

folkebibliotekerne finder nye måder at være til stede på 
i forhold til forskellige målgrupper, og dels medfører, 
at de får en særlig rolle i forhold til at levere viden.

Udviklingen betyder også, at folkebibliotekerne indgår i 
flere nye samarbejder med lokale aktører og på tværs 
af kommunens fagområder. I den forbindelse er det 
afgørende, at medarbejderne har de rette kompetencer 
til at udvikle og indgå i mulighederne lokalt, herunder 
varetage nye typer af opgaver. 

Transformationen har også kunnet aflæses i mange af 
de politiske initiativer, strategier og aftaler, der er lavet 
i de seneste år både nationalt og lokalt i kommunerne. 

Med projektet ønsker forbundet sammen med KL 
og HK Kommunal at sætte fokus på de overordnede 
udviklingstendenser og den strategiske udvikling af 
folkebibliotekerne i kommunerne samt kompetenceud-
viklingen af medarbejdere på folkebibliotekerne.

Projektet er et udviklingsprojekt, der er opdelt i to 
overordnede dele. Første del har som formål at afdæk-
ke hvilke konkrete målgrupper og opgaver, folkebib-
liotekerne har fokus på nu og i den nære fremtid – og 
dermed konkrete kompetencebehov. 

Afdækningen foretages ved inddragelse af eksiste-
rende materialer, metoder og erfaringer, herefter 
følger gennemførsel af survey og interviews – begge 
analyser med politikere og forvaltninger i kommuner 
samt medarbejdere og ledelse på folkebiblioteker som 
respondenter. 

På baggrund af resultaterne i første del identificeres 
en række kompetencer, som medarbejderne får brug 
for at styrke eller tilføre for at nå i mål med centrale og 
lokale strategier. I anden del udvikles de indsatser, me-
toder og redskaber, som imødekommer de kompeten-
cebehov, der indledningsvist er identificeret. Projektet 
gennemføres i løbet af 2021.

”Vi skal indkredse de kompetencer, som medar-
bejderne skal have for at kunne imødegå de nye og 
anderledes efterspørgsler og opgaver. Projektet skal 
også afprøve, hvordan man kan tilføre de her kompe-
tencer til medarbejderne.” 
Formand Tine Segel, netmediet Viden på tværs

KI’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 aftaleperio- 
derne og proaktiv information og 
guide af den enkelte bibliotekar
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Projekt med KL om
kompetenceudvikling

I forbindelse med OK18 blev der afsat midler til et 
AUA-projekt mellem KL og Forbundet Kultur og Infor-
mation, der sætter fokus på at styrke medarbejdernes 
digitale kompetencer og det digitale lederskab på 
folkebibliotekerne.

Projektet har til formål at understøtte en målrettet og 
bedre brug af de digitale ressourcer ved at udvikle de 
biblioteksfaglige medarbejderes kompetencer til at 
formidle, inspirere og kvalificere brugen af de digi-
tale ressourcer. Al erfaring viser imidlertid også, at 
kompetenceudvikling ikke kan stå alene, og at der er 
behov for ægte digitalt lederskab og indarbejdelse af 
ambitionerne i de lokale biblioteksstrategier. Projektet 
vil således også sætte fokus på det digitale lederskab. 
Projektet vil bestå af en forberedende analyse og en 
pilotuddannelse.

Projektet blev sat i gang i foråret 2019, og i projektperi-
oden har der været udvist stor fleksibilitet. Projekt- 
ets tidsperiode er forlænget til og med juni 2022, og 
pilotuddannelsen forventes afholdt på 3 biblioteker i 
det tidlige forår 2022. 

De foreløbige erfaringer viser, at bibliotekerne oplever 
projektet som yderst relevant og lægger vægt på, at det 
er ekstra attraktivt at deltage, fordi det er tænkt som et 
projekt for hele biblioteksorganisationen.

Projekt Væksthus for ledelse

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, 
Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. KI har 
en fast plads i Væksthus 2. 

Parterne vil igennem fælles udviklingsprojekter i 
Væksthus for Ledelse bidrage til et målrettet og syste-
matisk arbejde mod stadig bedre ledelse i kommuner 
og regioner.

KI står i 2019 sammen med repræsentanter fra KL og 
Danske Regioner bag en ny publikation, som under-
søger den offentlige chefs rolle og opgaver, når der 
handler om ledelse af samskabelse.

I casematerialet indgår to projekter fra bibliotekar- 
ernes arbejdsplads – det ene om etableringen af 
DOKK1 i Aarhus kommune, og det andet om Biblioteket 
på kanten, som er et samarbejde mellem fem jyske 
folkebiblioteker om at udvikle biblioteket i retning af en 
velfærdsinstitution.

Publikationen fra Væksthus for Ledelse sætter spot på 
lederens vigtigste rolle i samskabelse.  

Læs mere her:
https://www.lederweb.dk/artikler/ny-publikation-
saadan-sikrer-du-den-succesfulde-samskabelse/

Arrangementer og kurser

Nye opgaver kræver nye kompetencer. Som oftest 
kompetencer, der supplerer det, man kan i forvejen.  

Målet med Forbundet Kultur og Informations tilbud 
inden for kompetenceudvikling er at gøre medlem-
merne mere kompetente, at give faglig inspiration og 
idéer, og at have fokus på videreudviklingsmuligheder 
samt øge medlemmernes kompetencer og derigen-
nem øge deres værdi, så de er kompetente til at kunne 
få attraktive job inden for mange forskellige brancher 
og kunne løse opgaver både på det offentlige og det 
private arbejdsmarked. 

KI tilbyder derfor relevant og aktuel efteruddannelse 
som et værdifuldt supplement til alle de øvrige uddan-
nelsestilbud, som findes på markedet.

Siden 2016 har forbundet udbudt en række miniud-
dannelser, hvor man som deltager får både indsigt, ny 
viden, kendskab til værktøjer og metoder samt blik for 
nye arbejdsområder, hvor man kan gøre en forskel. Mi-
niuddannelserne er udviklet ud fra et ønske om at tilby-
de efterdannelse i spillerummet mellem de helt korte 
kurser og de længerevarende uddannelsesstilbud. Det 
skal kunne flytte deltageren mere, end en enkelt kur-
susdag normalt kan gøre. Blandt andet miniuddannel-
serne Records Manager og Digital Manager har åbnet 
døre for flere medlemmer og gjort et karriereskifte fra 
bibliotekssektoren til det private erhvervsliv muligt. 

I 2020 er miniuddannelserne for første gang blevet 
afviklet som online, webbaserede kursusforløb. En 
ny webbaseret miniuddannelse, SoMe Manager, et 
forløb over fire kursusdage om at arbejde med sociale 
medier, målrettet informationsspecialister og kultur-
formidlere, så dagens lys i 2021, og her er i skrivende 
stund oprettet to hold.

KI afholder fortsat en lang række webinarer, som har 
været et kontinuerligt medlemstilbud siden 2015, og 
som særligt under Corona-situationen har vist sig som 
en bæredygtig løsning. Disse korte 1-times webinarer 
er populære og når ud til medlemmer over hele landet.
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Det er en udfordring at samle deltagere nok til fysiske 
gå-hjem-møder, hvad enten de udbydes i København 
eller i andre byer. Fra 2020 har KI derfor sammen med 
to andre akademikerorganisationer indledt et samar-
bejde med Folkeuniversitetet i København, som står for 
afholdelsen af en række gå-hjem-møder og foredrag, 
som planlægges og udvikles i samarbejde, og hvor 
medlemmer af forbundet kan deltage gratis.

I december 2020 deltog KI og Referencefaggruppen i 
planlægningen og afviklingen af onlinekonferencen Til-
bage på sporet – informationssøgning og referencear-
bejde som kerneopgave i den digitale tidsalder, initieret 
og afholdt af Biblioteksvagten. Konferencen havde som 
formål at højne fokus på referencearbejdet og informa-
tionssøgning som et kerneområde for bibliotekerne.

Som tidligere beskrevet i beretningen, var det ikke mu-
ligt at afholde Fagligt Landsmøde som en fysisk kon-
ference. Den blev i stedet afviklet digitalt over tre dage 
i april 2021 med faglige oplæg om temaet Fremtidens 
kompetencer og mulighed for online netværksmøder. 

Uddannelse – nye muligheder

Forbundets formand Tine Segel har gennem en 
årrække siddet i aftagerpanel på henholdsvis Institut 
for Kommunikation på Københavns Universitet og Bib-
liotekskundskab og videnskommunikation på Syddansk 
Universitet. Forbundet har desuden afholdt halvårlige 
møder med uddannelsen på SDU. KI bidrager over for 
begge uddannelser med sin viden om arbejdsmarked- 
ets udvikling og efterspørgsel efter kompetencer. 

KI mener, at det er vigtigt, at vi som forbund sikrer, at 
der er en stærk kobling fra studieliv til arbejdsliv. Det 
er et plus for både studerende, universiteterne og for 
medarbejdere og arbejdspladser generelt. 

I forbundet mener vi også, at det er vigtigt, at vi facilite-
rer samtalen og debatten om studiernes udvikling og 
kompetencebehovet på arbejdspladserne. Derfor invi-
terede fagmagasinet Perspektiv til paneldebat om ud-
dannelsen på Københavns Universitet i 2019. Her blev 
der blandt andet udtrykt bekymring for, om fremtidens 
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cand.scient.bibl.’er har forståelse for bibliotekets dna. 
I debatten understregede formand Tine Segel, at det er 
vigtigt at give de studerende akademiske kompetencer, 
der kan bruges på et bredere arbejdsmarked.

Forbundet ser dog også et klart behov for mere niche-
faglige kompetencer og søger at klæde medlemmerne 
på med tilbud i form af miniuddannelser inden for de 
områder, hvor der er vækst eller særlige behov for 
kompetenceudvikling. Alt sammen i bestræbelserne 
på at sikre medlemmerne den bedst mulige position på 
fremtidens arbejdsmarked.

Nødvendigheden i at se bredden i uddannelserne og 
en bekymring for, at der vil mangle medarbejdere med 
informationskompetencer på arbejdsmarkedet har 
også betydet, at formand Tine Segel aktivt har deltaget 
i arbejdet for at etablere en ny Data Steward-uddan-
nelse, der vil give kompetencer inden for områderne 
organisering af data og frembringelse af ny data.

Faggrupper 

Ud over forbundets arbejde med at give fag- og ansæt-
telsesgrupperne redskaber til at identificere og løfte 
kommunikation omkring politiske dagsordener, der er 
beskrevet i afsnittet under fokusområdet Stærk Faglig 
Stemme, har forbundets faggrupper i perioden afholdt 
egne aktiviteter og været i dialog med forbundet. 
Blandt andet gennemførte KI ved årsskiftet 2021 en 
rundringning til faggrupperne for at sikre en opfølgning 
på faggruppernes svære vilkår under COVID-19, både 
når det gjaldt bestyrelsesarbejdet og medlemsrettede 
arrangementer. Forbundet noterede sig flere ønsker 
fra faggrupperne, og blandt andet tilbød faggruppen 
BØFA sig som mentor for den nystartede Faggruppe 
for Formidling, der beskrives længere nede i dette 
afsnit.

I 2020 var Forbundet Kultur og Information og Referen-
cefaggruppen medarrangører af online konferencen 
Tilbage på sporet, der satte fokus på informations-
søgning og referencearbejde som en kerneopgave i 
en digital tidsalder, og der har desuden været afholdt 
arrangementer fordelt ud over landet, når dette var 
muligt. Disse arrangementer beskrives nærmere i fag-
gruppernes egne beretninger og fremlægges på deres 
respektive generalforsamlinger. 

Flere faggrupper afholdt generalforsamlinger digitalt 
i foråret 2021, hvor forbundet bistod med afholdelsen. 
I 2021 tilbød forbundet også, at faggrupperne kunne 
afvikle egne arrangementer på forbundets digitale 
platforme, hvilket flere faggrupper tog imod med stor 
succes.

En række medlemmer tog i 2019 initiativ til at oprette 
en ny faggruppe, som afholdt stiftende generalfor-
samling i januar 2020. Den nye faggruppe fik navnet 
”Faggruppen for formidling.” Faggruppens opstart 
har været præget af COVID-19, og den har derfor ikke 
kunnet afholde de arrangementer og aktiviteter, den 
havde håbet på. I sensommeren 2021 lykkedes det dog 
at afholde generalforsamling.

Faggruppen META valgte i 2020 at nedlægge sig selv 
på sin generalforsamling. Der er dog i KI en fornem-
melse af, at der fortsat er behov for et fagligt netværk 
om metadata, og forbundet vil derfor fortsat have fokus 
på dette område, ligesom forbundet med daværende  
næstformand Jette Fugl som primus motor etablerede 
et netværk for læring i forbindelse med nedlæggelsen 
af faggruppen Fabulær i forrige periode.  

I forbindelse med Fagligt Landsmøde Online i 2021 
bød flere faggrupper ind med dialogindlæg om fagets 
udvikling, fremtidens kompetencebehov samt mobili-
tets – og karrieremuligheder.

Privatgruppen

Privatgruppens bestyrelse har i perioden bidraget til 
forbundets undersøgelse af de privatansattes arbejds-
opgaver og kompetencer.

Privatgruppen har egen LinkedIn-profil, hvor medlem-
mer blandt andet uploader stillingsopslag, der kunne 
være relevante for både privatansatte, men også andre 
af forbundets medlemmer – selvom der ikke som ud-
gangspunkt står, at der søges en ”bibliotekar”.

Privatgruppens bestyrelse har løbende bidraget med 
input til sekretariatets arbejde på privatområdet. 
Bestyrelsen samarbejder desuden med Statsgrup-
pens bestyrelse og relevante faggrupper om fælles 
arrangementer. 

Bestyrelsen er i dialog med hovedbestyrelsen ved, at 
der fast deltager et hovedbestyrelsesmedlem i besty-
relsesmøderne.

I februar 2021 var der valg til Privatgruppens bestyrel-
se. Bestyrelsen består af 3 medlemmer ansat på det 
private område samt 2 studentermedlemmer. 
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Statsgruppen 

Statsgruppens bestyrelse har i begyndelsen af 
perioden fulgt og drøftet arbejdet med ”Fremtidens 
Forskningsbibliotek” og har også deltaget i en stra-
tegiworkshop i 2019, der gav input til Danmarks Fag-, 
Forsknings-, og Uddannelsesbibliotekers (DFFU) stra-
tegi, der blev forelagt på DFFU’s årsmøde i september 
2019. 

Statsgruppens bestyrelse har en ambition om at have 
fingeren på pulsen og afholde arrangementer og tema-
dage med henblik på videndeling og på medlemmer-
nes kompetenceudvikling. Desværre har bestyrelsen 
måttet aflyse flere planlagte arrangementer enten på 
grund af for få tilmeldinger eller COVID-19. 

Den 2. marts 2021 afholdt Statsgruppen generalfor-
samling, hvor en ny bestyrelse blev valgt med fire nye 
medlemmer og Lene Jakobsen fra Professionshøjsko-
len UCN som genganger fra den tidligere bestyrelse. 
Statsgruppen sagde hermed farvel til formand Lis 
Nielsen, der har stået i spidsen for Statsgruppen siden 
2013. 

Statsgruppens bestyrelse har meget forskelligartede 
kompetencer og faglige interesser, og der arbejdes 
på at bringe disse fagligheder i spil i Statsgruppens 
arbejde.

Et medlem af hovedbestyrelsen har også en fast plads 
i Statsgruppens bestyrelse, hvilket giver en godt sam-
arbejde mellem Statsgruppen og hovedbestyrelsen. 

Statsgruppens bestyrelse udgiver et nyhedsbrev, som 
fortæller om aktuelle arrangementer samt besty-
relsens arbejde. Statsgruppen har også deltaget 
på Fagligt Landsmøde, hvor emnet var fremtidens 
kompetencer.

Fagmagasinet Perspektiv
dyrker fagligheden

KI’s Fagmagasin Perspektivs mål er at formidle 
nærværende og relevante dagsordener om faget og 
medlemmerne og give indsigt og udsyn. Blandt andet 
sætter redaktionen aktuelle emner fra offentligheden 
i perspektiv i forhold til medlemmernes faglighed eller 
arbejdsliv under temaer såsom:

•  Kan vi dømme fortiden med nutidens øjne (7/2020) 
•  Reguler den offentlige samtale 

– for demokratiets skyld (3/2021)
•  Dine data er gemt i (røg)skyen (5/2019)

Perspektiv udkommer 10 gange årligt. Perspektiv 
udgiver desuden KI’s ugentlige nyhedsbrev samt et 
månedligt nyhedsbrev om ledelse og et månedligt 
nyhedsbrev målrettet privatområdet. 

I 2019-21 bragte Perspektiv artikler om eksempel-
vis arbejdsmiljø, forbundets navnedebat, læselyst, 
pseudoarbejde, open acces, OK21 og COVID-19.

Magasinet har desuden fokus på fagets udvikling med 
artikler om nye arbejdsområder og titler inden for data 
og har et overordnet blik på fremtidens kompetencer. 

Perspektiv har også sat spot på arbejdsglæde og en-
gagement blandt KI’erne i medlemsinterviews. Blandt 
andet bringer magasinet i hvert nummer et interview 
med en KI’er, der har fået nyt job og har bragt flere 
artikelserier om karriereveje. 

Perspektivs redaktion mødes cirka 3 gange om året 
med redaktionens bladudvalg, der nedsættes af 
hovedbestyrelsen og bidrager med input om, hvad der 
optager dem i deres arbejdsliv. Dog har der ikke været 
afholdt møder i perioden med COVID-19.

Perspektiv driver Del Din Viden – medlemmernes eget 
videndelingssite. Her kommer hver måned nye artikler 
til, der beskriver konkrete projekter eller gode idéer of-
test fra folkebibliotekerne. Mange af artiklerne deles i 
forbundets nyhedsbrev, og Perspektiv bringer desuden 
en artikel fra Del Din Viden samt et overblik over nye 
artikler i hvert nummer.

Fagmagasinet prioriterer en grøn profil og er indehaver 
af et miljødiplom fra trykkeriet KLS, fordi bladet tryk-
kes så miljørigtigt som muligt. Perspektiv har i perio-
den måttet nedjustere sine forventninger til annonce-
indtægter grundet et generelt fald i annoncesalget.

I perioden har Perspektiv indledt et samarbejde med 
netmediet POV – Point of View International, der er 
et uafhængigt netmedie, der viderebringer flere af 
Perspektivs artikler om kultur og medier. Via dette 
samarbejde når forbundet ud til en bredere læser-
skare, der får indblik i medlemmernes kompetencer, 
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Du står i kø til at låne “Meter i sekundet”. 
Er du stadig interesseret?

Voksen > 14 dags lån > Pilgaard

Meter i sekundet
Stine Pilgaard
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

De forbudte 
bøgers
bibliotek  

Lær at lære
fra dig  Stormen på

kongressen viser
behov for regulering

af sociale medier

Tema: 

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION

Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!

Tilmeld dig vores webinarer om for eksempel

at undervise online

mobilvideo

når du skal arbejde hjemmefra

samarbejde i den virtuelle gruppe

digital litteraturformidling

Find et tilbud der passer til dig på
kulturoginformation.dk/webinarer eller tilmeld dig

vores kommende webinarer, så du kan deltage live på 
kulturoginformation.dk/kalender.

Så kan vi være sammen online
og gøre hinanden dygtigere!

Venlig hilsen Forbundet Kultur og Information
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Dit digitale CO2 udslip

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

MAJ                 2019 
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Bliv
klogere 
hjemmefra

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af BF har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer. 

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om
nudging, børn og unges digitale dannelse, 
GDPR for informationsspecialister og gode 
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit 
gennemføre onlinekurser om præsentati-
onsteknik med PowerPoint, LinkedIn,
digital jobsøgning, Office-værktøjer
og meget mere.

Se mere på bf.dk/webinarer
og bf.dk/onlinekurser

TEMA

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv
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og desuden opnår forbundet en større synlighed om 
udvalgte dagsordener.

Strategisk pressearbejde og
professionalisering af hjemmeside
og nyhedsbreve

Forbundets nyhedskanaler er centrum for kommuni-
kationen fra forbundet til medlemmerne, men de er 
også platform for synliggørelse af forbundets fagpoli-
tiske virke. Derfor var det tiltrængt, da forbundet i 2019 
fik en ny hjemmeside, hvor både layout og det bagved-
liggende cms-system var mere tidssvarende og gav 
langt flere muligheder. Med den nye hjemmeside tråd-
te medlemstilbud og fagligt indhold mere synligt frem, 
og afledt af den markante forbedring valgte forbundet 
også at give nyhedsbrevene et nyt layout i 2020. 

I den forrige periode arbejdede forbundet for at øge sin 
synlighed og give medlemmerne en stærkere profil 
i ekstern presse. I denne periode er arbejdet fortsat, 
og forbundet har arbejdet med både at skabe synlig-
hed i landsdækkende presse, men også opprioriteret 
sit arbejde i forhold til lokal og regional presse for at 
komme tættere på lokale beslutningstagere og med-
lemmernes arbejdsliv og udfordringer. Eksempelvis 

har forbundet i forbindelse med større sparerunder 
på biblioteker i flere kommuner været i kontakt med 
tillidsrepræsentanter for at være med til at synliggø-
re værdien af biblioteket i lokal presse. Dette skete 
eksempelvis i forbindelse med besparelser i Assens 
Kommune. 

I forbindelse med KL’s bibliotekspolitiske oplæg gjorde 
forbundet sig også gode erfaringer omkring at marke-
re sig i lokal presse, hvor mange lokale beslutnings-
tagere orienterer sig, og opnåede en stor synlighed i 
forhold til holdninger til KL’s bibliotekspolitiske oplæg.

Forbundet har også markeret sig på dagsordener 
omkring læselyst, techgigiganternes rolle i samfundet, 
sexisme, konflikter på bibliotekerne i forbindelse med 
coronapas, udlånstal, ulighed på ungdomsuddan-
nelserne, bibliotekspolitik med videre i blandt andet 
Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, Politiken og 
Kristeligt Dagblad. Endelig har formand Tine Segel 
medvirket i både radio og tv flere gange. 

Forbundet deler langt de fleste presseomtaler på 
enten sociale medier eller i forbundets nyhedsbreve, så 
medlemmerne kan følge med i debatten.

”Jeg vil gerne takke alle vores medlemmer og 
samarbejdspartnere for engagement og sam-
menhold i en tid præget af COVID-19. Forbundet er 
indgået i flere nye partnerskaber, og det viser mig, 
at KI’erne nyder stort respekt og ses som en del af 
løsningen på store udfordringer såsom dataetik, 
voksende informationsmængder, sammenhængs-
kraft, ulighed og ensomhed.” Formand Tine Segel
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NØGLETAL FOR BIBLIOTEKARFORBUNDETS AKTIVITETER I 2018-2020

2018 2019 2020
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41

314

13

275
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803
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Forbundets 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)

Forbundets generalforsamling

Fagligt Landsmøde og generalforsamling

Forbundets medlemsarrangementer

Åbne arrangementer (medlemmer og andre)

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

Klubbestyrelsesseminar

AC-TR-kurser

TR-aktiviteter i alt

Medlemsaktiviteter i alt (generelle plus TR-aktiviteter)

Antal formidlinger via VikariatMail

Medlemsbevægelser

Indmeldelser

Udmeldelser

Netto tilgang (+)/afgang (-)

Ansættelsesområde 

Interessentmedlemsskab

Stat

Kommuner

Regioner

Privat

Grønland

Ledige

Studerende

Passive

Pensionister

Antal medlemmer i alt
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Formand
Tine Segel (barselsorlov 03.12.2018 – 26.08.2019)

Stedfortrædende formand
Jette Fugl (under Tine Segels barselsorlov)

Næstformand
Jette Fugl (indtil 08.10.2020)

Næstformand
Daniel Ackey fra (08.10.2020)

Forretningsudvalg
Formand Tine Segel, Jette Fugl (indtil 08.10.2020), Daniel Ackey (fra 08.10.2020), Gitte Andersen, Jacob Holm Krogsøe
(fra 11.11.2020) og Julie Arndrup (suppleant under næstformand Jette Fugls hverv som stedfortrædende formand)

Hovedbestyrelse
Formand Tine Segel, Næstformand Jette Fugl (indtil 08.10.2020), Næstformand Daniel Ackey (fra 08.10.2020), Andreas Damsbo 
Brix, Gitte Andersen, Jacob Holm Krogsøe, Julie Arndrup, Kristine Sofie Højen, Martin Schmidt-Nielsen, Nikoline Dohm
Lauridsen, Sarah Elizabeth Hvidberg, Rikke Blaabjerg (studenterrepræsentant) og Kristoffer Harboe (suppleant og indtrådt 
under næstformand Jette Fugls hverv som stedfortrædende formand)

Formand
Tine Segel

Gitte Andersen

Martin Schmidt-Nielsen

Næstformand 
(indtil 08.10.2020) 
Jette Fugl 

Jacob Holm Krogsøe 

Nikoline Dohm Lauridsen

 Næstformand
(fra 08.10.2020) 
Daniel Ackey

Julie Arndrup

Sarah Elizabeth Hvidberg

Andreas Damsbo Brix

Kristine Sofie Højen

Rikke Blaabjerg

Kristoffer Harboe
(under formandens barselsorlov)

FORBUNDETS HOVEDBESTYRELSE  2019–2021
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Politikområder 

International bibliotekspolitik
Forretningsudvalget

Pension
Formand Tine Segel (Stedfortrædende 
formand Jette Fugl under formandens 
barselsorlov) og Gitte Andersen

PFA’s Partner- og Risikopanel
Formand Tine Segel, (Stedfortrædende 
formand Jette Fugl under formandens 
barselsorlov (03.12.2018 – 26.08.2019), 
næstformand Daniel Ackey (fra 
08.10.2020), næstformand Jette Fugl 
(indtil 08.10.2020) Gitte Andersen samt 
direktør Torben Jensen og specialkon-
sulent Helle Fridberg fra sekretariatet

TR-området, herunder TR-uddannelse
Andreas Damsbo Brix, Gitte Andersen, 
Jette Fugl, Jacob Holm Krogsøe og 
Kristoffer Harboe (suppleant og indtrådt 
under næstformand Jette Fugls hverv 
som stedfortrædende formand)

Uddannelsespolitik, generelt
Sarah Elizabeth Hvidberg

Studerendes vilkår (SU, studenterløn)
Rikke Blaabjerg

Politiske Fokusområder

BF’ere i en ny tid 
Politisk ansvarlig: Daniel Ackey
Udvalgsdeltagere: Nikoline Dohm 
Lauridsen, Rikke Blaabjerg og Kristoffer 
Harboe (suppleant og indtrådt under 
formandens barselsorlov)

HOVEDBESTYRELSENS OPGAVER 
OG REPRÆSENTATIONER
  
2019–2021

Karriere, kompetencer og arbejdsliv  
Politisk ansvarlig: Kristine Sofie Højen
Udvalgsdeltagere: Andreas Damsbo 
Brix, Gitte Andersen og Jette Fugl

Stærk faglig stemme
Politisk ansvarlig:
Martin Schmidt-Nielsen
Udvalgsdeltagere: Jacob Holm
Krogsøe, Julie Arndrup og Sarah
Elizabeth Hvidberg

Andet 

Bladudvalg – hovedbestyrelsens
repræsentant
Jacob Holm Krogsøe

Døssingprisen 2021
Charlotte Brandt-Møller,
Assens Bibliotekerne
Jane Kunze, Aarhus Kommunes
Biblioteker
Mikael K. Elbæk,
Devoteam Consulting A/S
Steen Søndergaard Thomsen,
Det Kongelige Bibliotek

Netværk

Lederkollegie – HB-kontaktperson
Formand Tine Segel

TR-kollegier 

Statslige TR-kollegier

TR-kollegiet for de store og små fag
- og forskningsbiblioteker
Gitte Andersen

TR-kollegierne for
professionshøjskolerne
Jette Fugl (Kristoffer Harboe under 
næstformand Jette Fugls hverv som 
stedfortrædende formand)

Kommunale TR-kollegier

TR Kollegie - Region Hovedstaden
Andreas Damsbo Brix og Jette Fugl

TR-kollegie - Region Sjælland
Andreas Damsbo Brix

TR-kollegie - Region SydDanmark
Gitte Andersen (Kristoffer Harboe under 
næstformand Jette Fugls hverv som 
stedfortrædende formand)

TR-kollegie - Region Midtjylland
Jacob Holm Krogsøe

TR-kollegie - Region Nordjylland
Jacob Holm Krogsøe

Et tværgående kommunalt kollegium
Storbykollegiet
Gitte Andersen

Fag- og Ansættelsesgrupper 

Statsgruppen – politisk ansvarlig
Nikoline Dohm Lauridsen

Privatgruppen – politisk ansvarlig
Jette Fugl

Faggrupper – politisk ansvarlig
Jette Fugl

BITA – Bibliotekarer
i Tværkulturelt Arbejde
Gitte Andersen
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BØFA – Faggruppen for
Børnebibliotekarer
Julie Arndrup

Data Science
Nikoline Dohm Lauridsen

Faggruppen for Formidling
(Faggruppen er stiftet i januar 2020)
Sarah Elizabeth Hvidberg

Faggruppen for Medicinsk Information
Gitte Andersen

Filibussen – Faggruppen for filialer, 
mindre biblioteker og bogbusser
Martin Schmidt-Nielsen

IT-faggruppen
Daniel Ackey

Kunstfaggruppen
Julie Arndrup

META - Faggruppen for metadata
(Faggruppen nedlagde sig på
ekstraordinær generalforsamling
i december 2020)
Sarah Elizabeth Hvidberg

MUFA – Faggruppen
for Musikbibliotekarer
Kristine Sofie Højen

Referencefaggruppen
Andreas Damsbo Brix

Forbundet Kultur og Information
Seniorgruppe
Jette Fugl

Ekstern repræsentation – 
Akademikerne (AC) 

Akademikerne bestyrelse
Fællesrepræsentationen
”De 6” ved Formand Tine Segel
Fra 01.07.2021 ved Eva Secher
Mathiasen (Dansk Psykolog Forening)

Akademikerne – Offentlige
forhandlingsudvalg (FHO)
Fællesrepræsentationen
”De 6” ved Eva Secher Mathiasen
(Dansk Psykolog Forening) 
Fra 01.07.2021 ved Formand Tine Segel

Forhandlingsudvalget for
den private sektor (FHP)
Formand Tine Segel

Forsknings- og
Uddannelsesudvalget (FUU)
Jette Fugl

Netværk for studerende
i AC organisationer
Rikke Blaabjerg

Vækst- og beskæftigelsesudvalget 
(VBU) 
Jette Fugl (indtil 30.11.2020)
Daniel Ackey (fra 30.11.2020)

Ekstern repræsentation
- andet 

Advisory Board,
Brønderslev Forfatterskole
Formand Tine Segel

Advisory Board,
Frederiksberg Kommune
Formand Tine Segel

Advisory Board, Danskernes
Digitale Selvforsvar under
Forbrugerrådet Tænk
Formand Tine Segel

Advisory Board, Data Ethics
Formand Tine Segel

Advisory Board, En tryg digital
hverdag under Forbrugerrådet
Tænk og Trygfonden
Formand Tine Segel

Forbrugerrådet Tænk - Bestyrelse
Formand Tine Segel

Advisory Board, Sikker Internet Center 
DK under Medierådet, Red Barnet og 
Center for Digital Pædagogik
Formand Tine Segel

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: Jette Fugl)

Akademikernes A-kasse
–  repræsentantskab
Repræsentanter for Forbundet:
Formand Tine Segel og
Kim Jesper Josefsen
(Suppleanter: Jette Fugl og
Kristoffer Harboe)

Bibliotekernes Dialogforum
Formand Tine Segel
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Broen til Fremtiden
Næstformand Daniel Ackey

DB2030
Sekretariatet

Del din løn
Jette Fugl

Forbrugerrådet Tænk, Bestyrelse
Formand Tine Segel 

Forbrugerrådet Tænk, Rådsnævnet
Formand Tine Segel og direktør 
Torben Jensen

Fremfærd Bruger
Formand Tine Segel

Læsestrategi
Julie Arndrup

PFA Kunderåd
Formand Tine Segel
Suppleant: Gitte Andersen

Repræsentantskabet for
Forbrugsforeningen 1886
Formand Tine Segel

Uddannelsesalliancen
Formand Tine Segel og Rikke Blaabjerg

Væksthus 2 for Ledelse
Forbundet Kultur og Informations
repræsentant: Direktør Torben Jensen

Udvalg med deltagelse
af eksterne personer 

Datatilsynets kontaktudvalg
for erhvervslivet
(Plads udpeget af Forbrugerrådet Tænk)
Forbundet Kultur og Informations
repræsentant: Tine Weirsøe

Mærkningsordning for it-sikkerhed
og ansvarlig dataanvendelse
(Plads udpeget af Forbrugerrådet Tænk)
Forbundet Kultur og Informations
repræsentant: Tine Weirsøe

Udvalget til Beskyttelse af
Videnskabeligt Arbejde (UBVA)
Forbundet Kultur og Informations
repræsentanter: Kasper Bøgh
og Jens Dam
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HOVEDBESTYRELSENS 
BERETNING FOR
AKTIONSFONDEN   
2018-2020

Aktionsfondens formål er at udbetale økonomisk 
støtte i forbindelse med faglige konflikter. Forbundet 
har ikke været involveret i faglige konflikter i 2018 
–2020. Der har dog i 2018 været overført et ekstra- 
ordinært tilskud til forbundet på 622.786 kr. som 
følge af konfliktforberedelse i forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne i 2018.

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

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

Med udgangspunkt i et realistisk scenarie for en 
konflikt på det akademiske arbejdsmarked vil Akti-
onsfonden kunne dække forbundets forpligtelser.

Aktionsfondens egenkapital var 30.657.959 kr.
ved udgangen af 2020. 
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DE POLITISKE REVISORERS KOMMENTARER TIL
FORBUNDETS OG AKTIONSFONDENS REGNSKABER 
2018-2020

2018 

Samlet set et år hvor underskuddet på Aktionsfond- 
en med rimelighed kan tilskrives negativt afkast på 
investeringer og væsentlige omkostninger i forbindelse 
med OK18. 

Samlede indtægter for forbundet er godt 1 mio. kr. 
over budget – hvilket dog skyldes tilførte midler fra 
Aktionsfonden samt uforudsete indtægter.

Hovedudfordringen med nettofald i medlemstallet 
består fortsat.

2019 

Et år med mange modsatrettede iagttagelser. Eksem-
pelvis at kontingentindtægterne (trods begyndende 
kontingentstigning) er lavere end i 2018 – på grund af 
fortsat færre medlemmer i arbejde. Året giver ikke 
desto mindre overskud – det samme gør Aktions-
fonden. Ud over at der også dette år har været større 
diverse-indtægter end ventet, har posterne til admini-
stration været under budget, og den stedfortrædende 
formand var kun deltidsfrikøbt i formandens barsels-
periode.

Beretningen gør afslutningsvis opmærksom på, at 
hovedbestyrelsen i slutningen af 2019 har revideret det 
generalforsamlingsgodkendte budgetterede under-
skud for 2020 på omkring 600.000 kr. til en forventning 
om et underskud på ca. 1,8 mio. kr. begrundet med 
afholdelse af Fagligt Landsmøde i 2020 i stedet for i 
2019 samt afholdelse af ekstraordinær generalfor- 
samling i januar 2020.  

2020 

Til trods for den budgetterede forventning om et 
underskud viser regnskabet et overskud på 700.000 
kr. som sammen med overskuddet på ca. 536.000 kr. i 
Aktionsfonden giver et samlet plus på ca. 1,2 mio. kr.

Dette år har formentlig været det år, hvor der i beret-
ningen redegøres for flest omlægninger. Corona-re-
striktioner har betydet besparelser i forbindelse med 
de mange ting, der ikke har kunnet gennemføres 
fysisk. Glædeligt er det, at kurser og arrangementer 
trods alt har vist et højt aktivitetsniveau med mange 
deltagere.

Vi konstaterer at udgifterne til løn er over det budgette-
rede såvel under Administration, Løn og arbejdsvilkår, 
Kommunikation samt Job og profession. I beretning- 
en gives en række forklaringer: Øget hensættelse til 
feriepenge grundet ny ferielovgivning, ændringer i 
personalesammensætningen, udskiftning i ledelsen, 
ansættelse af studentermedhjælp og ekstra persona-
leressourcer til hvervning. 

Der er ikke tale om store budgetoverskridelser på 
området, men samlet antager vi, at det positive sam-
lede økonomiske resultat af året, kun er kommet i hus 
takket være Corona-restriktionernes udgiftsdæmpen-
de effekt.

Beretningen afsluttes dog med at gentage, at kategori-
en af fuldt betalende medlemmer mindskes år for år. 

Det generalforsamlingsgodkendte underskud for 2021 
på knap 1,6 mio. kr. har hovedbestyrelsen revideret, 
så forventningen nu er et underskud på 3,6 mio. kr. 
Baggrunden er afholdelse af Fagligt Landsmøde i 2021 
i stedet for i 2019, samt ansættelse af en fagpolitisk 
konsulent med henblik på at realisere hovedbestyrel-
sens beslutning om at styrke den fagpolitiske interes-
sevaretagelse.

Om det betyder at problemerne omkring faldende 
medlemsgrundlag mindskes, må vi se. 

Det er første gang, at de politiske revisorer kommenterer en tre-årsperiode og en periode, der tillige har 
budt på såvel navneskift som de Corona-skabte nødvendige ændringer i aktiviteternes karakter og niveau.

Hovedbestyrelsens beretninger til de tre årsregnskaber opfatter vi generelt som mere dybtgående og 
detaljerige, end vi tidligere har set. Der redegøres for mange af årenes justeringer på en måde, så det bør 
være muligt for den enkelte at vurdere, om man er enig i omprioriteringerne.    
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Tage Sørensen Birger Kriegbaum Sørensen

Generelt 

Medlemstal

Det er helt centralt, at medlemmerne ud fra regnskab- 
erne kan følge udviklingen i medlemstal fra år til år. 
Her er det fint, at der f.eks. i regnskabet for 2020 er 
nøgletal for bl.a. dette område tilbage til 2016.

Desværre er der flere problemer her. Dels viser der 
sig at være direkte uoverensstemmelser, når man ser 
på tallene for antal ud- og indmeldelser i f.eks. 2020 
og tallene for antal medlemmer ultimo 2020 og 2019. 
Sekretariatet oplyser, at man er opmærksom på fejlen, 
som umiddelbart forklares med, at data for totalt 
antal medlemmer og ind- og udmeldelser kommer 
fra forskellige systemer. Det oplyses endvidere, at der 
arbejdes energisk på at få afhjulpet problemet.

Vi har tidligere fremført et ønske om, at man i opgørel-
serne anfører mere differentierede tal for antal med-
lemmer, så man f.eks. kan skelne mellem pensionister 
og fuldtidsansatte. Sekretariatet har over for os oplyst, 
at mere detaljerede tal vil være at finde i det materiale, 
der indgår i generalforsamlingspublikationerne ud 
over selve regnskaberne.

Antal ansatte

I en tid med udfordringer i forhold til økonomi og 
ressourcer er det relevant at kunne følge antallet af 
ansatte fra år til år. Der anføres da også for hvert år et 
afrundet tal for antal ansatte.

Det fremgår af f.eks. 2020-regnskabet, at ”Antal med-
arbejdere er beregnet efter de betalte omkostninger til 
ATP for fuldtidsmedarbejdere (...)”.  Det er en uheldig 
formulering, som kan forlede til at tro, at der kun er talt 
fuldtidsmedarbejdere. Vi har fået oplyst, at det sam-
lede afrundede tal for antal medarbejdere de enkelte 
år dækker over alle medarbejdere omregnet til fuld 
tid. Supplerende har vi fået at vide, at de relativt små 
tal kan være svære/”farlige” at sammenligne år for år, 
idet forhold omkring f.eks. fratrædelser og barsel kan 
mudre billedet.

Vi opfordrer hovedbestyrelsen til at overveje, om man i 
kommende regnskaber kan angive summariske opgør- 
elser over antal ansatte, som viser den reelle udvikling, 
som alt andet lige er det, der er mest interessant for 
medlemmerne.

Aktionsfonden

Vi har tidligere problematiseret, om Aktionsfonden har 
en tilpas størrelse. Vi har fået oplyst, at problemet er 
drøftet/behandlet indgående - bl.a. har der været en 
dialog med Akademikerne (AC) om hvor stort et beløb, 
forbundet skal kunne stille med i en eventuel konflikt- 
situation.

Konklusionen har været, at der ikke er brug for yderlig- 
ere opsparing i regi af forbundet og/eller Aktionsfon-
den.

De politiske revisorer er tilfredse med, at problemstil-
lingen er blevet behandlet og noterer sig, at problem-
stillingen udover konfliktberedskab berører såvel 
forbundets mulige aktivitetsniveau, kontingentniveau 
og mulighederne for at skabe bedre medlemsgrund-
lag. Fortsat opmærksomhed på emnet er givetvis 
nødvendigt, da konflikter på det offentlige område ikke 
er så utænkelige, som de måske var tidligere.

Aflønning af formand og øvrige tillidsvalgte

Inspireret af de summariske oplysninger som vi fandt 
på forbundets hjemmeside, har vi fået udvirket, at man 
direkte af hjemmesiden kan se tilgængelige oplysning- 
er om baggrunden for de angivne beløb.

Vi har fået oplysning om, at hovedbestyrelsen indstiller, 
at ”Vederlag til politisk valgte” (inkl. HB-medlemmer 
og FU-medlemmer) fremover bliver et fast punkt på 
generalforsamlingernes dagsorden.

Samlet konstaterer de politiske revisorer, at hoved-
bestyrelsens økonomiske beretning er prisværdigt 
grundig og giver enhver mulighed for at overveje 
prioriteringerne.

Såvel regnskaberne for 2018, 2019 og 2020 som 
forbundets aktiviteter i disse år kan godkendes uden 
yderligere bemærkninger.

København og Roskilde 
den 13. august 2021
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FORBUNDETS
ÅRSREGNSKABER

Hermed fremlægges årsregnskab- 
erne for 2018, 2019 og 2020. Indled-
ningsvis gengives beretning, resul-
tatopgørelse og balance for hvert af 
de tre år og dernæst følger nøgletal 
samlet for de tre år. Hvis man ønsker 
at læse regnskaberne i deres oprinde-
lige form, kan disse rekvireres i print 
på generalforsamlingen eller ses på 
forbundets hjemmeside. 

Forbu
n

dets årsregn
skaber
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BERETNING

Hovedaktivitet

Bibliotekarforbundet - forbundet for informationsspe-
cialister og kulturformidlere (herefter BF) har omkring 
4.300 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 Døssing-fonden. 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. Døssing-
fonden har til formål at uddele en hæders- 
pris hvert tredje år. BF offentliggør ikke et samlet 
regnskab.

Samlet set et underskud i 2018

BF oplever stadig medlemsnedgang, først og fremmest 
som følge af et generationsskifte blandt medlemmer-
ne. Som følge heraf har kontingentindtægterne været 
faldende i 2018. 

Resultatet for BF blev i 2018 et overskud på 35 t.kr., der 
sammen med Aktionsfondens resultat på -920 t.kr., 
giver et samlet negativt resultat på knap 900 t.kr. 

Underskuddet på Aktionsfonden skyldes dels et nega-
tivt afkast på investeringerne og dels, at der i 2018 har 
været væsentlige omkostninger til konfliktforberedelse 
i forbindelse med OK18.
 
BF har fokus på rekruttering og fastholdelse af 
med-lemmer. Desværre er tilgangen af studentermed-
lemmer i 2018 mindre end sædvanlig. Udover at der er 
færre studerende på de traditionelle bibliotekariske 
uddannelser, er hvervningsmulighederne i 2018 blevet 
vanskeligere. På trods af dette er BF’s organisations-
procent på studenterområdet 54 (målt i oktober 2018).
 
Medlemstallet er i alt 4.266 pr. 31. december 2018 mod 
4.387 i 2017, hvilket svarer til et fald på 2,8% (i 2017 var 
faldet på 2,4%).

I 2018 har der været en lille stigning i antal deltagere 
i BFs medlemsarrangementer og TR-arrangementer 
sammenlignet med 2017. Der har dog været færre 
deltagere i fag- og ansættelsesgruppernes aktiviteter.
 
Der har været markant flere sager og henvendelser i 
2018 end i de foregående år. En væsentlig del af stig-
ningen kan tilskrives OK18.

Indtægter

De samlede indtægter er godt en mio. over budget, 
selvom indtægterne fra Perspektiv er knap 700 tkr. 
lavere end budget og kontingentindtægterne er ca. 300 
tkr. lavere end budget. 

Indtægterne fra annoncesalg og stillingsopslag er støt 
faldende og medlemstilbagegangen er lidt større, end 
man forudså i 2016, hvor budgettet blev lagt. 

Årsagen til, at de samlede indtægter alligevel er højere 
end budget er, at der er tilført midler fra Aktionsfonden 
i forbindelse med konfliktforberedelsen, og at der er 
indtægter fra kursus/arrangementer og fra pensions-
området, som ikke var forudsete i forbindelse med 
budgetlægningen.
 
Ligesom i 2017 var der i 2018 et nettofald i gruppen 
af ordinære medlemmer. I de senere år er det sam-
lede antal studerende på uddannelserne (og dermed 
antal kandidater) dalet. BF har formået at opretholde 
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organisationsgraden på studenterområdet, men 
tilgangen af nye medlemmer er ikke tilstrækkelig til 
at opveje afgangen af medlemmer. Det har en direkte 
negativ økonomisk effekt på kontingentindtægterne. 

Kontingentsatserne har været fastfrosset siden 2010, 
hvor kontingentet senest blev reguleret. På generalfor-
samlingen i 2018 blev det vedtaget at hæve kontingent- 
et med 2% årligt fra 2019 til 2021.
 
Annonceindtægter i medlemsbladet er faldet i forhold 
til 2017, og ligger 656 t.kr. under budget. 

Diverse indtægter indeholder deltagergebyrer, ind- 
tægter fra samarbejdsaftaler og modtagne refusions-
godtgørelser. Diverse indtægter ligger 1.439 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., men hertil 
kommer en ekstraordinær overførsel på 623 tkr. som 
følge af konfliktforberedelse i forbindelse med OK18. 
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 
(2,9 mio.) er ca. 700 t.kr. højere end budget (2,2 mio.). 
Forskellen skyldes primært, at samarbejdet med DM 
jf. samarbejdsaftalen fra 2015 prissættes ud fra DM’s 
omkostninger, som i årernes løb er steget væsentligt 
i forhold til de overslag, der lå til grund for aftalen 
dengang. Desuden har der i 2018 været en række 
ekstraordinære meromkostninger som kan relateres 
til persondataforordningen, herunder ”Sikker mail” og 
til nyt dagsordensystem (”Prepare”).
 
IT vedligeholdelse og drift (heri ligger også udvikling) 
er over budget med 500 t.kr. kroner. Dette skyldes 
hovedsageligt udgifter til ny hjemmeside. I forbindelse 

med budgetrevisionen i januar 2018 valgte HB at 
opskrive IT budgettet med 600.000, heraf 200.000 til 
persondataforordningsforanstaltninger og 400.000 til 
IT-udvikling. De 400.000 var reserveret fra overskud-
det i 2017 som en del af en bunden IT-investering på 
i alt 1.200.000 kroner. Opskrivningen af IT-budgettet 
med 600.000 afspejles ikke i nærværende budget, idet 
der kun vises tal fra det i 2016 generalforsamlings 
godkendte budget.

Udgifterne til husleje er højere i 2018 end i 2017 (og 
over budget), hvilket skyldes, at der i regnskabet for 
2017 kun var medtaget 3 kvartalers husleje, hvor der i 
2018 er medtaget 4 kvartaler.

Kontorhold er under budget med 183.000 kroner, 
hvilket blandt andet skyldes, at udgifterne til porto og 
telefon er væsentlig under, hvad der blev forventet ved 
budgetlægningen.

Løn og arbejdsvilkår

TR-ok-landsmøde og overenskomstforhandlinger 
ligger over budget med i alt ca. 560.000 kroner, hvilket 
skyldes omkostninger i forbindelse OK18. Som nævnt 
er der overført 623 t.kr. kroner fra Aktionsfonden i 
for-bindelse med konfliktforberedelse.

Der har i perioden ikke kørt større lønpolitiske projek-
ter, hvorfor denne post er under budget. 

Medlemsindflydelse og interessevaretagelse

Da budgettet blev udarbejdet var det endnu ikke be-
sluttet, hvorledes generalforsamling og Fagligt Lands-
møde skulle afholdes. Beslutningen om at afholde de 
to arrangementer hver for sig har den konsekvens for 
2018 regnskabet, at posten generalforsamling er over 
budget og Fagligt landsmøde er under budget. Forklar- 
ingen er, at det traditionelt har været posten Fagligt 
Landsmøde, der har båret den største økonomiske 
byrde, når arrangementerne har været afholdt samlet.
Uanset ovenstående er udgiften til generalforsamling- 
en 2018 relativ høj. Det skyldes dels et stort fremmøde 
og dels, at en del af udgifterne, som er konteret på 
generalforsamlingen er udgifter til workshoppen ”Se 
frem”, der rettelig vedrører det udviklingsprojekt, der 
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blev vedtaget af hovedbestyrelsen i 2017 (altså efter 
budgetlægningen). I den forbindelse besluttede HB, 
at de forventede udgifter til udviklingsprojektet skulle 
finansieres via budgetposten Hvervning og fasthold- 
else og via en ekstra bevilling. Den del af udgifterne 
til workshoppen, som vedrører hotel/lokale mv. er 
imidlertid bogført på generalforsamlingen, fordi det er 
vanskeligt at dele udgiften op. 

Udgifterne til hovedbestyrelse/formand herunder fri-
køb mv. er under budget, hvilket primært kan henføres 
til et mindreforbrug for frikøb til Hovedbestyrelsen, 
som dog også kan være udtryk for en forsinkelse i 
opkrævningerne af frikøb.   

Udgifterne til møder/udvalgsvirksomhed er under bud-
get. Det skyldes dels lidt færre udgifter end forventet 
og dels, at en del af udgifterne til mødevirksomhed 
ikke har været konteret korrekt, men i stedet er konte-
ret på kontorhold under administration. 

Kommunikation

Der har været faldende annonceindtægter (tekstside-
annoncer og stillingsopslag) i Perspektiv og det har 
ikke været muligt tilsvarende at reducere omkostning- 
erne. Udover at være faldende ligger indtægterne 
markant under budget.

Lønningerne til Kommunikation overstiger budget, idet 
der er ansat en yderligere medarbejder i afdelingen. 
Løn til redaktionen er inkl. løn til studentermedhjælp- 
ere.

Job og profession

Lønningerne under Job og Profession ligger over 
budget, blandt andet pga. udgifter til studentermed-
hjælp og almindelige lønstigninger, som ikke har været 
indarbejdet i budgettet. 

Fagligt Landsmøde har ikke været afholdt i perioden. 

BF’s kurser og arrangementer (posten Roadshows og 
medlemsmøder) er over budget. Budgetoverskridel-
sen er dog delvist finansieret under diverse indtægter. 
Resultatet vidner om et højt aktivitetsniveau. 

Tilskud til faggrupper er lavere end budget. Tilskuddet 
kan variere fra år til år afhængig af aktiviteter.

I 2018 har der været afholdt en række mindre arrange-
menter, herunder morgenmøder for ledere, som ikke 
har været medtaget i det oprindelige budget. 

Lønninger

Antal medarbejdere er beregnet efter de betalte 
omkostninger til ATP for fuldtidsmedarbejdere. inkl. 
for-manden. Tallet er afrundet. Under lønninger er 
medtaget lønninger til alle fuldtidsmedarbejdere samt 
formandens løn. 

Finansielle poster

Den negative kursudvikling sammen med et nedsat 
renteniveau mellem Aktionsfonden og BF,  gør at der 
kun er et mindre positivt resultat på finansielle poster 
i 2018.

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 Lindevangs 
Alle. Det betyder, at lejeindtægter er 400 t. kr. lavere 
end budget, hvilket modsvares af tilsvarende lavere 
direkte omkostninger. 

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

Tilskud overført til BF er som budgetteret, og på sam-
me niveau som i 2017 (hertil kommer dog det ekstra-
ordinære tilskud som følge af konfliktforberedelse i 
forbindelse med OK18).
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Med undtagelse af aktierne i Lån & Spar Bank, er 
formuen dels anbragt i investeringsbeviser forvaltet af 
Danske Capital, dels placeret i BFs ejendom.

Der har været negativt kapitalafkast på værdipapir-
beholdningen i 2018 på 701 tkr. og det bevirker at der 
er en samlet omkostning på de finansielle poster i 
Aktionsfonden på 555 tkr. Det negative resultat er 336 
t.kt. højere end budgetteret. 

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

Døssingfonden

Døssingprisen blev uddelt på BF ś generalforsamling i 
november 2018 og udgør 25 t.kr.

Forventet udvikling i 2019

Forbundet står i den situation, at der hvert år bliver 
færre medlemmer på grund af afgang fra organisa-
tionen, som ikke opvejes af nye indmeldelser. Det er 
særligt gruppen af fuldt betalende medlemmer, der 
mindskes. 

Hovedbestyrelsen har valgt at opretholde et højt 
aktivitetsniveau til gavn for medlemmerne, at forsøge 
at vende medlemsudviklingen og afsøge potentialer 
for nye medlemsgrupper og styrke indsatsen med at 
påvirke arbejdsmarked og uddannelsessystem i en ret-
ning, der er gunstig for nuværende og nye medlemmer. 

Hovedbestyrelsen er af den opfattelse, at BF er øko-
nomisk rustet til at kunne klare en periode med årlige 
underskud. Den er dog samtidig meget opmærksom 
på, at underskuddene ikke må blive for store, og at 
perioden naturligvis ikke skal være så lang, at organi-
sationen mister sin økonomiske pondus.

På generalforsamlingen i 2018 blev et tre-årigt budget 
for 2019, 2020 og 2021 vedtaget. Budgettet udviser et 
årligt underskud på hhv. 794 t.kr., 591 t.kr. og 1.578 t.kr.
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RESULTATOPGØRELSE

Note Regnskab 2018 Budget 2018 Regnskab 2017

(ej revideret)

INDTÆGTER:

Kontingenter 21.209.927 21.496.000 21.652.023

Perspektiv 497.539 1.160.000 710.631

Tilskud overført fra Aktionsfonden 1.170.000 1.170.000 1.170.000

Konfliktbistand overført fra Aktionsfonden 622.786 0 0

Tilskud fra Akutfondsmidler 1.294.662 1.350.000 1.247.453

Diverse indtægter 1.798.298 359.000 2.336.421

Indtægter i alt 26.593.213 25.535.000 27.116.528

OMKOSTNINGER:

1 Administration 8.475.557 7.408.000 7.425.636

2 Løn og arbejdsvilkår 7.509.959 7.282.000 7.038.128

3 Medlemsindflydelse og interessevaretagelse 3.581.676 3.310.000 2.650.459

4 Kommunikation 4.186.207 4.165.000 4.353.488

5 Job og profession 2.875.729 3.694.000 3.017.042

Omkostninger i alt 26.629.128 25.859.000 24.484.753

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -35.916 -324.000 2.631.775

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 2.765 0 0

7 Finansielle poster 68.069  350.000 840.383

PERIODENS RESULTAT 34.919 26.000 3.472.158

Resultat Aktionsfonden -920.372 -86.926

ÅRETS SAMLEDE RESULTAT FOR 

FORBUNDET OG AKTIONSFONDEN -885.453 3.385.232

Årets resultat for forbundet disponeres således:

Overført til frie reserver på Egenkapitalen 367.154 2.272.158

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 2.765 0

Overført til bunden IT-investering på Egenkapitalen -335.000 1.200.000

I alt 34.919 3.472.158
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BALANCE PR. 31.12.2018 

Note 2018 2017

AKTIVER  

Anlægsaktiver

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

8 Driftsmateriel og inventar 0 68.089

Materielle anlægsaktiver i alt 0 68.089

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

8 Værdipapirer 2.907.416 2.405.345

9 Kapitalandele i associeret virksomhed 760.861 758.096

9 Aktionsfonden 29.005.863 29.926.235

9 Døssingfonden 43.406 43.646

Deposita 336.271 336.271

Finansielle anlægsaktiver i alt 33.053.817 33.469.593

Anlægsaktiver i alt 33.053.817 33.537.682

Omsætningsaktiver

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender 1.285.229 400.286

Aktionsfonden-Mellemregning 12.246.154 11.823.758

Andre tilgodehavender 97.488 21.782

Periodeafgrænsningsposter 694.533 673.741

Tilgodehavender i alt 14.323.403 12.919.567

Likvider 2.267.898 2.481.651

Omsætningsaktiver i alt 16.591.302 15.401.218

Aktiver i alt 49.645.119 48.938.900

PASSIVER   

Egenkapital

10 Egenkapital 16.549.321 16.514.402

Egenkapital Aktionsfonden 29.005.863 20.926.235

Egenkapital Døssingfonden 43.406 43.646

Egenkapital i alt 45.598.590 46.484.283

Gæld

Leverandører af tjenesteydelser 1.934.875 400.781

Bankgæld 23.807 0

Anden gæld 2.087.847 2.053.836

Periodeafgrænsningsposter 0 0

Gæld i alt 4.046.528 2.454.617

Passiver i alt 49.645.119 48.938.900

11 Eventualforpligtelser
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Note Regnskab 2018 Budget 2018 Regnskab 2017

Lejeindtægter 1.600.757 1.997.000 1.561.715

Direkte omkostninger 0 -420.000 -148.977

Indretning lejede lokaler -100.000 -100.000 -100.000

Bruttoindtjening 1.500.757 1.477.000 1.312.738

Andre eksterne omkostninger -73.057 -42.000 -56.230

Tilskud overført til forbundets drift -1.792.786 -1.170.000 -1.170.000

Resultat før finansielle poster -365.085 265.000 86.508

Finansielle poster -555.708 -220.000 -117.513

Årets resultat før skat -920.794 45.000 -31.005

Skat 422 -200.000 -55.921

Årets resultat -920.372 -155.000 -86.926

 

Årets resultat disponeres således

Overført til egenkapitalen -920.372 -86.926

RESULTAT AKTIONSFONDEN
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Note 2018 2017

AKTIVER  

Anlægsaktiver

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

13 Forbundshus 29.506.621 29.506.621

Indretning af lejede lokaler 700.000 800.000

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Værdipapirer 11.551.781 12.005.126

Anlægsaktiver i alt 41.758.402 42.311.747

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 39.199 175.495

Likvider 291.220 252.539

Omsætningsaktiver i alt 330.419 428.034

Aktiver i alt 42.088.821 42.739.781

PASSIVER   

14 Egenkapital 29.005.863 29.926.235

Gæld

Mellemregning forbundet 12.246.154 11.823.758

Henlæggelser indretning 29.864 58.962

Deposita 806.939 787.258

Skat 0 143.568

Gæld i alt 13.082.957 12.813.546

Passiver i alt 42.088.821 42.739.781

15 Eventualforpligtelser

BALANCE AKTIONSFONDEN PR. 31.12.2018

Der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser
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BERETNING

Hovedaktivitet

Forbundet Kultur og Information har omkring 4.200 
medlemmer, hvoraf ca. 2.300 er ansat i det offentlige, 
og 300 i det private erhvervsliv. Resten af medlemmer-
ne er enten uden fast arbejde, studentermedlemmer, 
seniormedlemmer eller passive medlemmer.

Forbundet varetager medlemmernes tjenstlige, 
økonomiske, faglige og uddannelsesmæssige interes-
ser. Forbundet arbejder på at sikre medlemmernes 
interesser når det drejer sig om beskæftigelse, løn og 
ansættelse samt fagets udvikling.

Forbundet organiserer og varetager forhandlingsretten 
for alle fagudannede bibliotekarer og cand.scient.bibl.
er. Forbundet organiserer også bibliotekarstuderende 
og andre, der er beskæftiget med data, information, 
viden eller kultur.

Udvikling i aktiviteter  
og økonomiske forhold

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

Generalforsamlingen har besluttet at opdele regnskab- 
et i tre dele; Forbundet, Aktionsfonden og Døssingfond- 
en. Alle tre regnskaber er inden for samme juridiske 
enhed. Aktionsfonden anvendes primært til arbejds-
kampe og drift af forbundets ejendom. Aktionsfonden 
giver desuden et årligt driftstilskud til forbundets 
aktiviteter. Døssingfonden har til formål at uddele en 
hæderspris hvert tredje år. Forbundet Kultur og Infor-
mation offentliggør ikke et samlet regnskab.

Overskud i 2019

Forbundet oplever stadig medlemsnedgang, først og 
fremmest som følge af et generationsskifte blandt 
medlemmerne, men også fordi, der er færre, der mel-
der sig ind i forbundet end tidligere. Som følge heraf 
har kontingentindtægterne været faldende i 2019. 

Resultatet for forbundet blev i 2019 et overskud på 
ca. 1,2 mio. kroner, der sammen med Aktionsfondens 
overskud på ca. 1,1 mio. kroner, giver et samlet positivt 
resultat på ca. 2,3 mio. kroner. 

At overskuddet på Aktionsfonden er relativt stort 
skyldes primært en urealiseret gevinst på investering- 
erne på ca. 900.000 kroner.
 
Forbundet har stor fokus på hvervning, herunder 
hvervning af studentermedlemmer. Udover at der er 
færre studerende på de traditionelle bibliotekariske 
uddannelser, er hvervningsmulighederne på studierne 
blevet vanskeligere. På trods af dette er det gennem 
en ekstraordinær indsats i efteråret 2019 lykkedes at 
hverve flere studerende end i efteråret 2018.
 
Medlemstallet er i alt 4.160 pr. 31. december 2019 mod 
4.266 i 2018, hvilket svarer til et fald på 2,5% (i 2018 var 
faldet på 2,8%).

I 2019 har der været et fald i antal deltagere i for-
bundets medlemsarrangementer, mens deltagerne i 
TR-arrangementer ligger på samme niveau som i 2018. 
Der har været et lille fald i deltagere i fag- og ansættel-
sesgruppernes aktiviteter.
 
Antallet af sager og henvendelser ligger på samme 
niveau som i 2017. I 2018 var der særlig mange 
henvendelser pga. OK18. 

Indtægter

De samlede indtægter er på niveau med det budgette-
rede. Indtægterne på Perspektiv er lidt under budget, 
mens diverse indtægter er over budget. 

Ligesom i 2018 var der i 2019 et nettofald i gruppen 
af ordinære medlemmer (medlemmer i arbejde). I 
2019 er der tale om 5%. I de senere år er det samlede 
antal studerende på uddannelserne (og dermed antal 
kandidater) dalet. Forbundet har formået at øge orga-
nisati-onsgraden på studenterområdet, men tilgangen 
af nye medlemmer er ikke tilstrækkelig til at opveje 
afgangen af medlemmer. Det har en direkte negativ 
økonomisk effekt på kontingentindtægterne. 

Kontingentsatserne har været fastfrosset fra 2010-
2018. På generalforsamlingen i 2018 blev det vedtaget 
at hæve kontingentet med 2% årligt fra 2019 til 2021.
 
Annonceindtægter i medlemsbladet er under budget, 
men samlet set dog lidt højere end i 2018. 
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Diverse indtægter indeholder deltagergebyrer, ind- 
tægter fra samarbejdsaftaler og modtagne refusions-
godtgørelser. Diverse indtægter ligger højere end bud-
get, hvilket primært skyldes, at der er modtaget større 
markedsføringstilskud fra Service2 (forsikringssamar-
bejde) end forventet. 

Tilskud fra Aktionsfonden er på 1.170 t.kr., hvilket 
svarer til tidligere år (undtagen i 2018, hvor der var et 
ekstraordinært tilskud som følge af konfliktforbere-
delse). 

Tilskud fra Akutfonden (Amtskommunernes og Kom-
munernes fond til Uddannelse af tillidsrepræsentanter 
m.fl.) ydes til dækning af omkostninger i forbindelse 
med afholdelse af grunduddannelse, efteruddannelse 
samt øvrige kurser for tillidsrepræsentanter. I 2019 har 
forbundet modtaget 1,3 mio. kr. som ligger på niveau 
med sidste år. Indtægten fastlægges i forhold til antal 
medlemmer i Kommuner og Regioner.

Administration

Udgifterne til administrationsaftalen med Dansk 
Magisterforening er ca. 440.000 under budget, hvilket 
skyldes, at der i administrationsfællesskabet er 
anvendt færre ressourcer end forventet.
 
Der er i 2019 afholdt færre udgifter til rådgivningsas-
sistance end forventet, hvorfor denne post er under 
budget.

Kontorhold er under budget med ca. 360.000 kroner, 
hvilket blandt andet skyldes, at udgifterne til porto, 
papir og telefon er væsentlig under, hvad der blev for-
ventet ved budgetlægningen. Desuden er der foretaget 
to store omposteringer vedr. mødeforplejning i 2019. 
Det skyldes at to kvartalsregninger på henholdsvis 91 
tkr. og 70 tkr. tilbage i 2018 var blevet konteret centralt 
på kontorhold. Efterfølgende i 2019 er der foretaget 
den korrekte fordeling ud på andre afdelinger og 
arrangementer og modposteret beløbet, der hvor det 
i første omgang var konteret. Endelig er der modtaget 
kreditnotaer på ca. 75 tkr. vedr. printafgifter fra XP 
Digital som gennem flere år har opkrævet for høje 
klikafgifter. 

Løn og arbejdsvilkår

Lønudgifterne er over budget. Det skyldes først og 
fremmest, at der er omfattende hensættelser til ferie-
penge grundet den nye ferielovgivning. Under Løn og 
arbejdsvilkår er der hensat ca. 400.000 kr. mere end i 
2018.

Der har i perioden ikke kørt større lønpolitiske projek-
ter, hvorfor denne post er under budget. 

Medlemsindflydelse og interessevaretagelse

Der er anvendt færre økonomiske ressourcer på 
Hvervning og fastholdelse end forventet ved budget-
lægningen. Dette skyldes først og fremmest, at konfe-
rencen ”Digital humanist” blev udskudt til 2020. 

Udgifterne til hovedbestyrelse/formand herunder 
frikøb mv. er under budget, hvilket primært skyldes, 
at der er modtaget dagpengerefusion i formandens 
barselsperiode, og at den stedfortrædende formand 
kun var deltidsansat/frikøbt.

Kommunikation

Lønudgifterne er over budget. Det skyldes blandt an-
det, at der er omfattende hensættelser til feriepenge 
grundet den nye ferielovgivning. Desuden skyldes det, 
at der har været uforudsete lønudgifter i forbindelse 
med ansættelse af en barselsvikar.

Indtægterne på Perspektiv er lidt under budget, hvilket 
skyldes, at der er solgt lidt færre annoncer en forven-
tet.

Job og profession

Lønningerne under Job og Profession ligger over bud-
get. Det skyldes, at almindelige lønstigninger ikke har 
været indarbejdet i budgettet, at der er ansat ekstra 
personaleressourcer til hvervning, at der er hensat 
ekstra midler til feriepenge pga. den nye ferielovgiv-
ning.
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Idet det blev besluttet først at afholde Fagligt Lands-
møde i 2020, selvom denne aktivitet oprindeligt var 
budgetteret i 2019, er der et mindreforbrug på 900.000 
kroner.

Forbundets kurser og arrangementer (posten Arran-
gementer) er over budget. Udgifterne til kurser og 
arrangementer er delvist finansieret af deltagernes 
egenbetaling, som indgår under ”Diverse indtægter”. 
Resultatet vidner om et højt aktivitetsniveau med man-
ge deltagere.

Tilskud til faggrupper er lavere end budget. Tilskuddet 
kan variere fra år til år afhængig af aktiviteter.
 
Der er anvendt færre ressourcer på karriererådgivning 
end budgetteret. Det skyldes, at der har været afholdt 
færre karrieresamtaler end forventet.

Lønninger

Antal medarbejdere er beregnet efter de betalte 
omkostninger til ATP for fuldtidsmedarbejdere. inkl. 
formanden. Tallet er afrundet. Under lønninger er 
medtaget lønninger til alle fuldtidsmedarbejdere samt 
formandens løn. Løntallet for 2019 er inkl. de nævnte 
stigninger som følge af den nye ferielovgivning.

Finansielle poster

Finansielle poster indeholder både urealiseret gevinst 
som følge af kursudvikling og rentetilskrivning mellem 
Aktionsfonden og forbundet. Tilsammen ligger finan-
sielle poster ca. 150.000 kroner under budget, men dog 
en del højere end i 2018. 

Balancen Forbundet Kultur og Information

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

Aktionsfonden

De direkte omkostninger i Aktionsfonden har været 
fejlagtigt budgetteret, men ligger på niveau med 2018. 

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

Tilskuddet til Forbundet er som budgetteret, men 
lavere end i 2018, hvor der blev givet ekstraordinært 
tilskud pga. konfliktforberedelse i forbindelse med 
OK18.

Med undtagelse af aktierne i Lån & Spar Bank, er 
formuen dels anbragt i investeringsbeviser forvaltet 
af Danske Capital, dels placeret i forbundets ejendom.

Der har været positivt kapitalafkast på værdipapirbe-
holdningen i 2019, således at de finansielle poster når 
op på knap 900.000 kr. Det er bedre end budgetteret 
og langt bedre end i 2018, hvor der var et negativt 
afkast. 

Resultatet for Aktionsfonden udviser et overskud på 
1,1 mio. kroner. 

Døssingfonden

Døssingprisen er ikke blevet uddelt i 2019.

Forventet udvikling i 2020

Forbundet står i den situation, at der hvert år bliver 
færre medlemmer på grund af afgang fra organisa-
tionen, som ikke opvejes af nye indmeldelser. Det er 
særligt gruppen af fuldt betalende medlemmer, der 
mindskes. 

Forbundet har ændret navn til Forbundet Kultur og 
Information og med ændringen af formålsparagraf-
fen i 2018 lægges der nu endnu mere vægt på den 
samfundsrettede interessevaretagelse. Sammen 
med beslutningen om at organisere alle der arbejder 
med information, data, viden eller kultur, er disse 
ændringer med til at ruste forbundet til fremtiden og 
forhåbentlig reducere medlemstilbagegangen.

Det generalforsamlingsgodkendte budget for 2020 
udviser et underskud på knap 600.000 kroner. Hoved-
bestyrelsen har i slutningen af 2019 revideret budget-
tet, som herefter udviser et underskud på ca. 1,8 mio. 
Forskellen er et produkt af en række ændring- 
er i forventningerne, herunder at Fagligt Landsmøde 
afholdes i 2020 (i stedet for i 2019), og at der i januar 
2020 blev afholdt en ekstraordinær generalforsam-
ling.

For 2020 forventes der ekstraordinære personale-
omkostninger, som ikke er indarbejdet i ovenstående 
budgetrevision. Omkostningerne skyldes fratrædelse 
og nyansættelse i sekretariatet.
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RESULTATOPGØRELSE

Note Regnskab 2019 Budget 2019 Regnskab 2018

(ej revideret)

INDTÆGTER:

Kontingenter 20.806.729 20.805.920 21.209.927

Perspektiv 552.123 665.000 497.539

Tilskud overført fra Aktionsfonden 1.170.000 1.170.000 1.170.000

Konfliktbistand overført fra Aktionsfonden 0 0 622.786

Tilskud fra Akutfondsmidler 1.264.273 1.350.000 1.294.662

Diverse indtægter 2.104.793 1.859.000 1.798.298

Indtægter i alt 25.897.918 25.849.920 26.593.213

 

OMKOSTNINGER:

1 Administration  7.067.694 8.264.089  8.475.557 

2 Løn og arbejdsvilkår  7.306.916 7.360.801  7.509.959 

3 Medlemsindflydelse og interessevaretagelse  1.981.984 2.698.832  3.581.676 

4 Kommunikation  5.142.495 4.622.105  4.186.207 

5 Job og profession  3.371.613 4.047.897  2.875.729 

Omkostninger i alt  24.870.702 26.993.724  26.629.128 

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER  1.027.216 -1.143.804  -35.916 

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder  -21.834 0  2.765 

7 Finansielle poster  193.507 350.000  68.069 

PERIODENS RESULTAT  1.198.889 -793.804  34.919 

Resultat Aktionsfonden 1.116.172 225.000 920.372

ÅRETS SAMLEDE RESULTAT FOR 

FORBUNDET KULTUR OG INFORMATION  2.315.061 -885.453

Årets resultat for Forbundet Kultur og Information disponeres således:

Overført til frie reserver på Egenkapitalen  1.220.723 367.154

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode  -21.834 2.765

Overført til bunden IT-investering på Egenkapitalen  -   -335.000

I alt  1.198.889 34.919
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BALANCE PR. 31.12.2019

Note 2019 2018

AKTIVER  

Anlægsaktiver

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Værdipapirer 2.876.997 2.907.416

8 Kapitalandele i associeret virksomhed 739.027 760.861

8 Aktionsfonden 30.122.035 29.005.863

8 Døssingfonden 43.167 43.406

Deposita 344.621 336.271

Finansielle anlægsaktiver i alt 34.125.847 33.053.817

Anlægsaktiver i alt 34.125.847 33.053.817

Omsætningsaktiver

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender 2.036.645 1.285.229

Aktionsfonden-Mellemregning 11.957.640 12.246.154

Andre tilgodehavender 155.339 97.489

Periodeafgrænsningsposter 758.615 694.532

Tilgodehavender i alt 14.908.239 14.323.404

Likvider 2.696.279 2.267.898

Omsætningsaktiver i alt 17.604.518 16.591.302

Aktiver i alt 51.730.365 49.645.119

PASSIVER   

Egenkapital

9 Egenkapital 17.748.210 16.549.321

Egenkapital Aktionsfonden 30.122.035 29.005.863

Egenkapital Døssingfonden 43.167 43.406

Egenkapital i alt 47.913.412 45.598.590

Langfristet gæld

Indefrosne feriepenge 339.698 0

Gæld

Leverandører af tjenesteydelser 960.929 1.934.875

Bankgæld 8.855 23.807

Anden gæld 2.507.470 2.087.847

Gæld i alt 3.477.254 4.046.529

Passiver i alt 51.730.365 49.645.119

10 Eventualforpligtelser
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Note Regnskab 2019 Budget 2019 Regnskab 2018

(ej revideret)

Lejeindtægter 1.640.776 1.630.000 1.600.757

Direkte omkostninger -658 -100.000 0

Bruttoindtjening 1.640.118 1.530.000 1.600.757

Andre eksterne omkostninger -68.510 -60.000 -73.057

Tilskud overført til BF ś drift -1.170.000 -1.170.000 -1.792.786

Indretning lejede lokaler -100.000 -100.000 -100.000

Resultat før finansielle poster 301.608 200.000 -365.086

11 Finansielle poster 923.410 50.000 -555.708

Årets resultat før skat 1.225.018 250.000 -920.794

Skat -108.846 -25.000 422

Årets resultat 1.116.172 225.000 -920.372

 

Årets resultat disponeres således

Overført til egenkapitalen 1.116.172 -920.372

RESULTAT AKTIONSFONDEN
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Note 2019 2018

AKTIVER  

Anlægsaktiver

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

12 Forbundshus 29.506.621 29.506.621

Indretning af lejede lokaler 600.000 700.000

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Værdipapirer 12.699.684 11.551.781

Anlægsaktiver i alt 42.806.306 41.758.402

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 14.089 39.199

Likvider 198.760 291.220

Omsætningsaktiver i alt 212.848 330.419

Aktiver i alt 43.019.154 42.088.821

PASSIVER   

13 Egenkapital 30.122.035 29.005.863

Gæld

Mellemregning Bibliotekarforbundet 11.957.640 12.246.154

Henlæggelser indretning 31.723 29.864

Deposita 827.113 806.939

Skat 80.643 0

Gæld i alt 12.897.119 13.082.958

Passiver i alt 43.019.154 42.088.721

14 Eventualforpligtelser

BALANCE AKTIONSFONDEN PR. 31.12.2019

Der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser
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BERETNING

Hovedaktivitet

Forbundet Kultur og Information har omkring 4.000 
medlemmer, hvoraf godt. 2.000 er ansat i det offentlige, 
og ca. 300 i det private erhvervsliv. Resten af medlem-
merne er enten uden fast arbejde, studentermedlem-
mer, seniormedlemmer eller passive medlemmer.

Forbundet varetager medlemmernes tjenstlige, 
økonomiske, faglige og uddannelsesmæssige interes-
ser. Forbundet arbejder på at sikre medlemmernes 
interesser når det drejer sig om beskæftigelse, løn og 
ansættelse samt fagets udvikling.

Forbundet organiserer og varetager forhandlingsretten 
for alle faguddannede bibliotekarer og cand.scient.bibl.
er. Forbundet organiserer også bibliotekarstuderende 
og andre, der er beskæftiget med data, information, 
viden eller kultur.

Udvikling i aktiviteter  
og økonomiske forhold

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

Generalforsamlingen har besluttet at opdele regnskab- 
et i tre dele; Forbundet, Aktionsfonden og Døssingfond- 
en. Alle tre regnskaber er inden for samme juridiske 
enhed. Aktionsfonden anvendes primært til arbejds-
kampe og drift af forbundets ejendom. Aktionsfonden 
giver desuden et årligt driftstilskud til forbundets 
aktiviteter. Døssingfonden har til formål at uddele en 
hæderspris hvert tredje år. Forbundet Kultur og Infor-
mation offentliggør ikke et samlet regnskab.

Overskud i 2020

Forbundet oplever stadig medlemsnedgang, først og 
fremmest som følge af et generationsskifte blandt 
medlemmerne, men også fordi, der er færre, der mel-
der sig ind i forbundet end tidligere. Som følge heraf 
har kontingentindtægterne været faldende i 2020. 

Resultatet for forbundet blev i 2020 et overskud på ca. 
700.000.- kroner, der sammen med Aktionsfondens 
overskud på ca. 536.000,- kroner, giver et samlet posi-
tivt resultat på ca. 1,2 mio. kroner. 

Overskuddet på Aktionsfonden skyldes primært 
lejeindtægter og ikkerealiserede kursgevinster på 
investeringerne.
 
Forbundet har stor fokus på hvervning, herunder 
hvervning af studentermedlemmer. Udover at der er 
færre studerende på de traditionelle bibliotekariske 
uddannelser, er hvervningsmulighederne på studierne 
blevet vanskeligere. 
 
Medlemstallet er i alt 3.986 pr. 31. december 2020 mod 
4.160 i 2019, hvilket svarer til et fald på 4,2 % (i 2019 var 
faldet på 2,5%).

I 2020 har der været et stigende antal deltagere i for-
bundets medlemsarrangementer, mens deltagerne i 
TR-arrangementer er faldet betydeligt i forhold til 2019. 
Der har været et stort fald i deltagere i fag- og ansæt-
telsesgruppernes aktiviteter. De udsving der har været 
i deltagelsen i Forbundets arrangementer generelt 
kan i alt overvejende grad tilskrives de begrænsninger, 
Corona-pandemien har medført i forhold til deltagelse 
i fysiske arrangementer, møder og kurser. Det forven-
tes at Corona-pandemien også vil påvirke deltagelsen i 
forbundets arrangementer i 2021.  

Antallet af sager og henvendelser ligger på lidt lavere 
niveau end i 2019. Corona-pandemien vurderes også 
her at have haft betydning. 

Indtægter

De samlede indtægter er lidt lavere end det budget-
terede. Indtægterne fra kontingenter og Perspektiv er 
lavere end budget. På grund af Corona og deraf lavere 
aktivitetsniveau har det ikke været muligt at anvende 
det fulde tilskud fra Akutfondenen i 2020. Der er derfor 
foretaget en periodisering af godt 300.000 kroner, idet 
der er givet mulighed for at udskyde anvendelsen af en 
del af tilskuddet til de kommende år. Regnskabsteknisk 
fremgår de under passiver som en gældspost på godt 
300.000 kroner under periodeafgrænsningsposter i 
balancen. Gældsposten indtægtsføres fremadrettet i 
takt med at udgifterne afholdes. Diverse indtægter er 
over budget. 

Ligesom i 2019 var der i 2020 et nettofald i gruppen af 
ordinære medlemmer (medlemmer i arbejde). I 2020 
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er faldet på godt 3%. I de senere år er det samlede 
antal studerende på uddannelserne (og dermed antal 
kandidater) dalet. Tilgangen af nye medlemmer er 
fortsat ikke tilstrækkelig til at opveje afgangen af med-
lemmer. Det har en direkte negativ økonomisk effekt 
på kontingentindtægterne. 

Kontingentsatserne har været fastfrosset fra 2010-
2018. På generalforsamlingen i 2018 blev det vedtaget 
at hæve kontingentet med 2% årligt fra 2019 til 2021.
 
Annonceindtægter i medlemsbladet er væsentligt 
under budget. 

Diverse indtægter indeholder deltagergebyrer, ind- 
tægter fra samarbejdsaftaler og modtagne refusi-
onsgodtgørelser. Diverse indtægter ligger højere end 
budget, hvilket primært skyldes, at der er modtaget 
447.000 kroner fra Forhandlingsfællesskabet som 
betaling for varetagelse af Forbundets andel af projekt 
om digitale kompetencer på bibliotekerne(AUA pro-
jekt).

Tilskud fra Aktionsfonden er på 1.170 t.kr., hvilket 
svarer til tidligere år (undtagen i 2018, hvor der var et 
ekstraordinært tilskud som følge af konfliktforbered- 
else). 

Tilskud fra Akutfonden (Amtskommunernes og Kom-
munernes fond til Uddannelse af tillidsrepræsentanter 
m.fl.) ydes til dækning af omkostninger i forbindelse 
med afholdelse af grunduddannelse, efteruddannelse 
samt øvrige kurser for tillidsrepræsentanter. I 2020 har 
forbundet modtaget godt 1,4 mio. kroner. Her af er godt 
1,1 mio. kroner indtægtsført i 2020, de resterende godt 
300.000 kroner er indregnet som passiver under peri- 
odeafgrænsningsposter i balancen, og vil indtægtsfø-
res i takt med at udgifter afholdes.

Administration

De samlede omkostninger til administration er samlet 
set under budget med 360.000 kr.

Udgifterne til administrationsaftalen med Dansk 
Magisterforening er ca. 420.000 under budget, hvilket 
skyldes, at der i administrationsfællesskabet er an-
vendt færre ressourcer end forventet.

 
Der er i 2020 afholdt færre udgifter til rådgivningsas-
sistance end forventet, hvorfor denne post er under 
budget.

Løn og arbejdsvilkår

Lønudgifterne er over budget. Der er foretaget en for-
øgelse af hensættelser til feriepenge grundet den nye 
ferielovgivning, årsagen er at der er sket en ajourføring 
i forhold til den samlede opgjorte feriepengeforplig-
telse. Der er i 2020 sket ændringer i personalesam-
mensætningen i afdelingen Rådgivning og Forhandling, 
blandt andet udskiftning i ledelsen, hvilket også har 
bidraget til den højere lønudgift.

Kontingentet til Akademikerne m.fl. er lavere end bud-
getteret, det skyldes en omlægning af kontingentet til 
Akademikerne der følger af at akademikerne i 2020 har 
optaget tre nye medlemsorganisationer.

Udgifter til TR-aktiviteter er generelt lavere end bud-
getteret. Det skyldes generelt at Corona-pandemien 
har begrænset udgifter forbundet med afholdelse af 
fysiske møder, kurser og arrangementer.

Medlemsindflydelse og interessevaretagelse

Der er afholdt ikke budgetterede udgifter til General-
forsamling på 228.000 kroner. Udgifterne følger af at 
der i 2020 blev afholdt en ekstraordinær generalfor-
samling.

Udgifter til Møder og udvalgsvirksomhed har været 
318.000 kroner lavere end budgetteret. Hovedbesty-
relses- og udvalgsmøder har i 2020 i overvejende grad 
været afholdt virtuelt, hvorfor udgifterne til lokaler, 
forplejning, rejseomkostninger har været væsentligt 
lavere end i et almindeligt år.

Udgifterne til hovedbestyrelse/formand her- 
under frikøb mv. er under budget, da der som følge af 
Corona-pandemien har været lavere udgifter til frikøb, 
udgifter forbundet med fysisk mødeafholdelse og 
transport.
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Kommunikation

Udgifter til Redaktion her under løn og driftsudgifter 
er 236.000 kroner højere end budget blandt andet 
på baggrund af en ikke budgetteret ansættelse af en 
studentermedhjælper.

Udgifter til Løn, pension m.v. til kommunikation og 
web er 192.000 kroner lavere end budget hvilket blandt 
andet skyldes barselsrefusion.

Udgifter til Information/pjecer/webservice er over bud-
get, det skyldes blandt andet at der er afholdt udgifter 
til ekstern bistand i forbindelse med produktion af to 
temapjecer.  

Indtægterne på Perspektiv er godt 200.000 kroner 
under budget, hvilket skyldes, at der er solgt færre 
annoncer end forventet.

Job og profession

Lønningerne under Job og Profession ligger over bud-
get. Det skyldes, at almindelige lønstigninger ikke har 
været indarbejdet i budgettet, at der er ansat ekstra 
personaleressourcer til hvervning, og at der er hensat 
ekstra midler til feriepenge pga. ajourføring efter den 
nye ferielovgivning.

Udgiften til Forbundets kurser og arrangementer 
(posten Arrangementer) er 161.000 kroner under 
budget. En del af udgifterne til kurser og arrangemen-
ter er betaling for lokaler der regnskabsteknisk i 2020 
er henført til ”Andre udgifter” under administration. 
Fra 2021 vil denne udgift kunne opdeles således, at 
udgifter der vedrører Arrangementer henføres hertil. 
Udgifter-ne til kurser og arrangementer er delvist 
finansieret af deltagernes egenbetaling, som indgår 
under ”Diverse indtægter”. Resultatet vidner om et højt 
aktivitetsniveau med mange deltagere trods corona-
pandemien. Når udgifterne er lavere end budgetteret 
skyldes det, at en del aktiviteter er afviklet virtuelt, med 
heraf følgende besparelser på forplejning, lokaler etc.

Tilskud til Faggrupper efter ansøgning er 75.000 kro-
ner lavere end budget. Udgifter til arrangementer og 
møder har som følge af Corona været meget lavere, i 
det der har været lavere aktivitetsniveau eller afholdel-
sen er foregået virtuelt.

Udgifter til Stats- og privatgruppen er 142.000 korner 
lavere end budget, det følger af lavere aktivitetsniveau 
i ansættelsesgrupperne og også her har Corona-pan-
demien påvirket udgifterne til fysisk møde og arrange-
ments virksomhed.
 
Udgifterne til fagpolitiske projekter er 202.000 kroner 
højere end budgetteret. Merforbruget skyldes beslut-
ning om gennemførelse af en interessentanalyse samt 
afholdelse af et Meningsdanner forløb og visionspro-
jektet ”stærk faglig stemme”.

Der er anvendt færre ressourcer på karriererådgivning 
end budgetteret. Det skyldes, at der har været afholdt 
færre karrieresamtaler end forventet.

Lønninger

Antal medarbejdere er beregnet efter de betalte 
omkostninger til ATP for fuldtidsmedarbejdere. inkl. 
formanden. Tallet er afrundet. Stigningen i antallet af 
fuldtidsstillinger skyldes udskiftninger i personalet. 
Under lønninger er medtaget lønninger til alle fuldtids-
medarbejdere samt formandens løn. Løntallet for 2020 
er inkl. de nævnte justeringer som følge af den nye 
ferielovgivning.

Finansielle poster

Finansielle poster indeholder ikke-realiserede kursge-
vinster som følge af kursudvikling og rentetilskrivning 
mellem Aktionsfonden og forbundet. Tilsammen ligger 
finansielle poster ca. 113.000 kroner over budget og en 
del højere end i 2019. 

Balancen Forbundet Kultur og Information

Der er ikke udarbejdet koncernbalance. Aktionsfonden 
og Døssingfonden under finansielle anlægsaktiver er 
medtaget, for at udtrykke den samlede aktivmasse for 
hhv. Forbundet, Aktionsfonden og Døssingfonden. De 
tre nævnte er en samlet juridisk enhed.
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0Aktionsfonden

Direkte omkostninger på 100.000 kroner er en 
budgetteringsfejl. 

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

Tilskuddet til Forbundet er som budgetteret.

Med undtagelse af aktierne i Lån & Spar Bank, er 
formuen dels anbragt i investeringsbeviser forvaltet af 
Danske Capital, dels placeret i forbundets ejendom.

Der har været positivt kapitalafkast på værdipapirbe-
holdningen i 2020 således, at de finansielle poster når 
op 274.000 kr. Det er bedre end budgetteret om end 
ikke på niveau med det kapitalafkast der blev opnået i 
2019.

Resultatet for Aktionsfonden udviser et overskud på 
knapt 536.000 kroner. 

Døssingfonden

Døssingprisen er ikke blevet uddelt i 2020.

Forventet udvikling i 2021

Forbundet står i den situation, at der hvert år bliver 
færre medlemmer på grund af afgang fra organisa-
tionen, som ikke opvejes af nye indmeldelser. Det er 
særligt gruppen af fuldt betalende medlemmer, der 
mindskes. 

Corona-pandemien forventes fortsat at påvirke forbun-
dets aktiviteter. Særligt fysisk afvikling af konferencer, 
kurser, møder og andre arrangementer forventes 
påvirket. Det forventes således, at Corona-pandemien 
på linje med 2020 også i 2021 vil medføre at de faktiske 
udgifter bliver lavere end det budgetterede. 

Forbundet har ændret navn til Forbundet Kultur og 
Information og med ændringen af formålsparagraf-
fen i 2018 lægges der nu endnu mere vægt på den 
samfundsrettede interessevaretagelse. Sammen med 
beslutningen om at organisere alle der arbejder med 
information, data, viden eller kultur, er disse ændringer 
med til at ruste forbundet til fremtiden og forhåbent-
lig reducere medlemstilbagegangen. Det er i 2020 
lykkedes at opnå at færre medlemmer har meldt sig 
ud af forbundet end det har været tilfældet i de seneste 
år, man skal således tilbage til før 2016 for at finde et 
lavere antal udmeldelser end i 2020. Desværre har der 
dog også i 2020 været et fald i antallet af ny indmeldte.

Det generalforsamlingsgodkendte budget for 2021 
udviser et underskud på knap 1,6 mio. kroner. Hoved-
bestyrelsen har i slutningen af 2020 revideret bud-
gettet, som herefter udviser et underskud på ca. 3,6 
mio. Forskellen er et produkt af en række ændringer 
i forventningerne, herunder at Fagligt Landsmøde af-
holdes i 2021 (i stedet for i 2019), og at der pr. 1. marts 
2021 er ansat en fagpolitisk konsulent med henblik på 
at realisere hovedbestyrelsens beslutning om at styrke 
den fagpolitiske interessevaretagelse. 

For 2021 forventes der ekstraordinære personale-
omkostninger, som ikke er indarbejdet i ovenstående 
budgetrevision. Omkostningerne skyldes fratrædelse 
og nyansættelse i sekretariatet.
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RESULTATOPGØRELSE

Note Regnskab 2020 Budget 2020 Regnskab 2019

(ej revideret)

INDTÆGTER:

Kontingenter 20.423.712 20.535.038 20.806.729

Perspektiv 412.809 625.000 552.123

Tilskud overført fra Aktionsfonden 1.170.000 1.170.000 1.170.000

Konfliktbistand overført fra Aktionsfonden 0 0 0

Tilskud fra Akutfondsmidler 1.012.252 1.350.000 1.264.273

Diverse indtægter 2.130.326 1.859.000 2.104.793

Indtægter i alt 25.149.099 25.539.038 25.897.918

OMKOSTNINGER:

1 Administration  8.008.957 8.373.090  7.067.694 

2 Løn og arbejdsvilkår  6.943.242 7.351.917  7.306.916 

3 Medlemsindflydelse og interessevaretagelse  2.382.665 2.937.324  1.981.984 

4 Kommunikation  4.664.797 4.618.547  5.142.495 

5 Job og profession  2.983.613 3.199.064  3.371.613 

Omkostninger i alt  24.983.274 26.479.942  24.870.702 

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER  165.825 -940.904  1.027.216 

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder  77.207 0  -21.834 

7 Finansielle poster  463.511 350.000  193.507 

PERIODENS RESULTAT  706.542 -590.904  1.198.889 

Resultat Aktionsfonden  535.924  330.000  1.116.172 

ÅRETS SAMLEDE RESULTAT FOR 

FORBUNDET KULTUR OG INFORMATION  1.242.466 -260.904 2.315.061

Årets resultat for Forbundet Kultur og Information disponeres således:

Overført til frie reserver på Egenkapitalen  629.335 1.220.723

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode  77.207 -21.834 

Overført til bunden IT-investering på Egenkapitalen 0

I alt  706.542 1.198.889
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BALANCE PR. 31.12.2020

Note 2020 2019

AKTIVER  

Anlægsaktiver

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Værdipapirer 3.133.236 2.876.997

8 Kapitalandele i associeret virksomhed 816.234 739.027

8 Aktionsfonden 30.657.959 30.122.035

8 Døssingfonden 42.951 43.167

Deposita 353.179 344.621

Finansielle anlægsaktiver i alt 35.003.559 34.125.847

Anlægsaktiver i alt 35.003.559 34.125.847

Omsætningsaktiver

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender 386.836 2.036.645

Aktionsfonden-Mellemregning 11.753.928 11.957.640

Andre tilgodehavender 23.168 155.339

Periodeafgrænsningsposter 210.517 758.615

Tilgodehavender i alt 12.374.450 14.908.239

Likvider 7.396.621 2.696.279

Omsætningsaktiver i alt 19.771.070 17.604.518

Aktiver i alt 54.774.630 51.730.365

PASSIVER   

Egenkapital

9 Egenkapital 18.454.752 17.748.210

Egenkapital Aktionsfonden 30.657.959 30.122.035

Egenkapital Døssingfonden 42.951 43.167

Egenkapital i alt 49.155.662 47.913.412

Langfristet gæld

Indefrosne feriepenge 949.425 339.698

Gæld

Leverandører af tjenesteydelser 1.509.921 960.929

Bankgæld 0 8.855

Anden gæld 2.759.037 2.507.470

Periodeafgrænsningsposter 400.584 0

Gæld i alt 4.669.543 3.477.254

Passiver i alt 54.774.630 51.730.365

10 Eventualforpligtelser
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Note Regnskab 2020 Budget 2020 Regnskab 2019

Lejeindtægter 1.677.631 1.660.000 1.640.776

Direkte omkostninger 0 -100.000 -658

Bruttoindtjening 1.677.631 1.560.000 1.640.118

Andre eksterne omkostninger -69.910 -60.000 -68.510

Tilskud overført til KÍ s drift -1.170.000 -1.170.000 -1.170.000

Indretning lejede lokaler -100.000 -100.000 -100.000

Resultat før finansielle poster 337.721 230.000 301.608

11 Finansielle poster 312.815 150.000 923.410

Årets resultat før skat 650.536 380.000 1.225.018

Skat -114.612 -50.000 -108.846

Årets resultat 535.924 330.000 1.116.172

 

Årets resultat disponeres således

Overført til egenkapitalen 535.924 1.116.172

RESULTAT AKTIONSFONDEN
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Note 2020 2019

AKTIVER  

Anlægsaktiver

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

12 Forbundshus 29.506.621 29.506.621

Indretning af lejede lokaler 500.000 600.000

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Værdipapirer 13.069.394 12.699.684

Anlægsaktiver i alt 43.076.015 42.806.306

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 54.530 14.089

Likvider 242.188 198.760

Omsætningsaktiver i alt 296.719 212.848

Aktiver i alt 43.372.734 43.019.154

PASSIVER   

13 Egenkapital 30.657.959 30.122.035

Gæld

Mellemregning Forbundet Kultur og Information 11.753.928 11.957.640

Henlæggelser indretning 86.254 31.723

Deposita 847.790 827.113

Skyldig skat 11.804 80.643

Anden gæld 15.000 0

Gæld i alt 12.714.776 12.897.119

Passiver i alt 43.372.734 43.019.154

14 Eventualforpligtelser

BALANCE AKTIONSFONDEN PR. 31.12.2020

Der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser
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NØGLETAL

2019

2019

2020

2020

2018

2018

2017

2017

2016

2016

25.898

118.590

936

25.149

107.702

812

7.068

1.098

8.009

1.481

7.307

741

6.943

517

1.982

567

2.383

138

5.142

1

4.665

-

3.372

131

2.984

115

172

260

541

229

1.116

1.199

4.160

51.730

15

536

707

3.986

54.775

16

0

100

0

100

26.593

169.893

1.523

8.476

1.690

7.510

775

3.582

624

4.186

8

2.876

146

-71

274

-920

35

4.266

49.645

13

0

168

27.117

144.528

979

26.681

147.694

1.218

7.426

1.508

7.160

1.146

7.038

700

6.532

732

2.650

737

2.157

651

4.354

5

4.156

7

3.017

194

3.496

190

-840

301

-759

247

-87

3.472

4.387

48.939

12

-388

3.939

4.497

47.915

13

0

202

1.000

202

Samlede indtægter

Besøg kulturoginformation.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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Hovedbestyrelsen stiller en række forslag til behand-
ling på generalforsamlingen. Der er ét forslag vedr. 
kontingent (forslag 1), to forslag vedr. formandens 
vederlag (forslag 2 og forslag 3), og fire forslag om 
ændring af vedtægterne (forslag 4-7). 

Begrundelserne for forslagene fremgår ved hvert en-
kelt forslag, og som udgangspunkt vil forslagene blive 
sat til afstemning i den rækkefølge, som de fremgår 
her. 

HOVEDBESTYRELSENS FORSLAG
TIL GENERALFORSAMLING 2021

Efter generalforsamlingen vil forslagene blive sendt 
til urafstemning, hvis dette er besluttet på generalfor-
samlingen. Reglerne for beslutning om urafstemning 
kan læses i vedtægternes §8.
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Forslag 1: Regulering af kontingentet

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst: 
Alle kontingentsatser reguleres fortsat med 2% årligt 
i den kommende generalforsamlingsperiode.

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 2021

2021 2022 2023 2024

1.853

1.484

1.114

926

1.484

618

1.114

926

3

926

1.114

92

92

618

185

1.890

1.513

1.137

945

1.513

630

1.137

945

3

945

1.137

94

94

630

188

1.928

1.544

1.159

964

1.544

643

1.159

964

3

964

1.159

96

96

643

192

1.966

1.574

1.182

983

1.574

655

1.182

983

3

983

1.182

98

98

655

196

Fuldtidsansat, ansat over 30 timer pr. uge

Beskæftigelsesvilkår

Deltidsansat, ansat 8-30 timer pr. uge

Job med løntilskud, individuel sats

Job med løntilskud, lav sats

Ansat på Grønland

Ansat på Grønland, deltidsbibliotekar

Ledig på individuel sats

Ledig på lav sats

Ledig med tabt dagpengeret

Barsels-/forældreorlov med dagpenge, lav sats

Barselsorlov med dagpenge

Dimittend

Studerende

Passiv, aktiv uden for forbundets område

Pensionist/efterlønsmodtager

1

5

Herunder ses de nuværende kvartalsvise kontingentsatser samt disses udvikling med årlige reguleringer på 2%.

Baggrund:
På generalforsamlingen i 2018 blev det besluttet at 
regulere kontingentet med 2% årligt i perioden 2019 
-2021. Forbundet står stadig i den situation, at der 
hvert år bliver færre medlemmer på grund af gene-
rationsskifte og dalende tilgang til organisationen. 
Organisationen går derfor endnu en tid i møde med 
færre kontingentindtægter. 
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Hovedbestyrelsen har drøftet denne problematik 
løbende igennem generalforsamlingsperioden. 

Hovedbestyrelsen lægger op til 
•  at opretholde et højt aktivitetsniveau til gavn for 

medlemmerne, men at omkostningsreducere, 
hvor digitaliseringen giver nye muligheder 

•  at afsøge potentialer for tilgang af nye medlems- 
grupper 

•  at styrke den politiske interessevaretagelse, her-
under at styrke indsatsen med at påvirke arbejds-
marked og uddannelsessystem i en retning, der er 
gunstig for nuværende og nye medlemmer

Der er omkostninger forbundet ved at holde et højt 
aktivitetsniveau og udvikle organisationen. Samtidig er 
der stigende priser og lønninger i samfundet. Derfor 
foreslår hovedbestyrelsen, at kontingentsatserne i den 
kommende periode fortsat reguleres med 2% årligt.

Der henvises i øvrigt til side 81 vedr. Forbundets 
økonomi.

 
Forslag 2: Regulering af
formandens vederlag

Forslagsstiller: 
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst: 
Formandens vederlagsniveau (og pension) fastlægges 
fra 1. januar 2022 ud fra et gennemsnit af en række 
øvrige forbundsformænds årlige vederlag (se herun-
der), og vederlaget reguleres fremadrettet med vær-
dien af forhandlingsresultatet mellem KL og Forhand-
lingsfælleskabet.

Baggrund:
Det har vist sig, at det nuværende vederlag for for- 
bundets formand ligger væsentligt under gennem-
snitsvederlaget for en række sammenlignelige organi-
sationer. Samtidig er formandens opgaver usammen-
lignelige med de opgaver, der ligger hos kommunale 
biblioteksledere (som hidtil har været udgangspunktet 
for fastsættelse af vederlaget).

1

5

10

15

20

25

Aflønning* Pension Løn inkl. pension

978.190

798.860

973.328

1.080.720

1.040.319

843.120

839.000

677.000

833.400

948.000

882.000

720.000

16,59 %

18,00 %

16,79 %

14,00 %

17,95 %

17,10 %

1.078.491

989.296

873.338

921.000

847.000

736.000

17,10 %

16,80 %

18,66 %

Unavngiven organisation

Unavngiven organisation

Gennemsnit andre organisationer

Unavngiven organisation

Unavngiven organisation

Unavngiven organisation

Faglig organisation

Unavngiven organisation

Unavngiven organisation

Forbundet Kultur og Information

*Tallene er indhentet i 2020, og KI er bekendte med, hvilke faglige organisationer, der er inddraget i sammenligningen.
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Forslag 3: Udbetaling af
engangsvederlag til forbundets formand

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:
Der udbetales et engangsvederlag på ét års difference 
mellem det nuværende vederlag og gennemsnitsve-
derlaget i tabel side 76. Engangsbeløbet svarer til 
99.900 inkl. pension i 2020 tal. Beløbet udbetales 
ultimo 2021.

Baggrund:
Hovedbestyrelsen mener, at formandens vederlag i en 
periode har været for lavt, men har afventet general-
forsamlingens beslutning. 

Forslag 4: Præcisering af hvem der kan
optages som passive medlemmer af
forbundet (vedtægtsændring)

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:
§3 Stk. 2: ”Som passive medlemmer kan optages:
a. Bibliotekarer, der ikke udfører eller står til rådighed 
for udførelse af bibliotekarisk arbejde i Danmark.”

 Foreslås ændret til: 
§ 3 Stk. 2: ”Som passive medlemmer kan optages:
a. Personer der er berettiget til aktivt medlemskab, 
men ikke udfører eller står til rådighed for udførelse af 
arbejde der falder indenfor medlemmernes naturlige 
beskæftigelsesområde i Danmark.”

Baggrund:
Baggrunden for forslaget er, at forbundet i dag optager 
andre end bibliotekarer som medlemmer.

Forslag 5: Behandling af forslag
om ændring af forbundets vedtægter
(vedtægtsændring)

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:
§8 Stk. 4: ”Til vedtagelse af forslag til ændring af for-
bundets vedtægter kræves, at 2/3 af de ved afstem- 
ningen på generalforsamlingen afgivne stemmer er for 
forslaget. 
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Uanset om forslaget opnår sådant flertal, kan mindst 
1/5 af de på generalforsamlingen tilstedeværende 
stemmeberettigede forlange, at forslaget skal sendes 
til urafstemning. 

Forslag om, at vedtægtsændringsforslaget skal 
sendes til urafstemning, skal fremsættes senest ved 
afslutning af behandling af vedtægtspunktet. Ved 
urafstemningen skal forslaget for at blive vedtaget 
opnå 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmers 
stemmer.”

Foreslås ændret til:
§8 Stk. 4: ”Til vedtagelse af forslag til ændring af for-
bundets vedtægter kræves, at 2/3 af de ved afstem- 
ningen på generalforsamlingen afgivne stemmer er for 
forslaget. 

Uanset om forslaget opnår sådant flertal, kan mindst 
1/5 af de på generalforsamlingen tilstedeværende 
stemmeberettigede forlange, at forslaget skal sendes 
til urafstemning. 

Forslag om, at vedtægtsændringsforslaget skal 
sendes til urafstemning, skal fremsættes senest ved 
afslutning af behandling af vedtægtspunktet. Uraf-
stemning om forslag til vedtægtsændringer afgøres 
ved simpelt flertal.”

Baggrund:
Baggrunden for forslaget er at skabe parallelitet 
mellem de bestemmelser, der gælder i forbindelse 
med forbundets opløsning (§22)og de bestemmelser, 
der gælder ved ændringer af forbundets vedtægter, 
således at der er proportionalitet.

Forslag 6: Fastlæggelse af vederlag
for politisk valgte (vedtægtsændring)

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:
§8 Stk. 10: ”Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent og assisterende dirigent.
2. Godkendelse af forretningsorden.
3. Forelæggelse og godkendelse af beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af beretning for 
Aktionsfonden.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 
Aktionsfonden.
7. Indkomne forslag.
8. Forelæggelse og godkendelse af forbundets 
Princip- og Arbejdsprogram.
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9. Forelæggelse og godkendelse af forbundets budget.
10. Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens 
budget.
11. Opstilling af kandidater til formands- og 
hovedbestyrelsesvalg.
12. Valg af statsautoriseret revisor.
13. Valg af 2 politiske revisorer og 1 suppleant.”

Foreslås ændret til:
§ 8 Stk. 10 ændres til:
”1. Valg af ………………………..

9. Fastsættelse af vederlag for politisk valgte.

Nummerereingen af de efterfølgende punkter tilrettes 
i konsekvens her af således:

10. Forelæggelse og godkendelse af forbundets bud-
get.
11. Forelæggelse og godkendelse af Aktionsfondens 
budget.
12. Opstilling af kandidater til formands- og hovedbe-
styrelsesvalg.
13. Valg af statsautoriseret revisor.
14. Valg af 2 politiske revisorer og 1 suppleant.”

Baggrund:
Hensigten er at formalisere generalforsamlingens 
stillingtagen til vederlag for varetagelse af hverv som 
politisk valgt i forbundet.
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Forslag 7: Suppleanter for
studenterrepræsentant i
hovedbestyrelsen  (vedtægtsændring)

Forslagsstiller:
Hovedbestyrelsen

Forslagstekst:
§ 12 Stk. 7: ”De kandidater til hovedbestyrelsen, der 
ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge 
stemmerne angiver. Ved stemmelighed foretager de 
politiske revisorer lodtrækning. Får et hovedbestyrel-
sesmedlem varigt forfald indtræder førstesuppleanten 
for resten af valgperioden.”

Foreslås ændret til:
§ 12 Stk. 7: ”De kandidater til hovedbestyrelsen, der 
ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge 
stemmerne angiver. Ved stemmelighed foretager de 
politiske revisorer lodtrækning. Får et hovedbestyrel-
sesmedlem varigt forfald indtræder førstesuppleanten 
for resten af valgperioden. Tilsvarende gælder for valg 
til pladsen som studenterrepræsentant.”

Baggrund:
Hensigten er at tydeliggøre, at der også i tilfælde af 
studenterrepræsentantens varige udtræden af hoved-
bestyrelsen, kan ske ind supplering af en suppleant.
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HOVEDBESTYRELSENS KOMMENTARER
TIL BUDGETFORSLAG 2022-2024* 

GF godkendt 
budget 2021

20.283.739

90.000

300.000

200.000

1.859.000

1.170.000

1.350.000

25.252.739

8.167.272

7.545.876

3.561.187

4.675.098

3.230.886

27.180.319

-1.927.580

-1.577.580

350.000

24.983.273

Regnskab
2020

20.423.712

71.043

212.998

128.768

2.130.326

1.170.000

1.012.252

25.149.099

8.008.956

6.943.242

2.382.665

4.664.798

2.983.612

165.826

706.544

540.718

Revideret 
budget 2021

20.283.739

72.000

200.000

150.000

1.650.000

1.170.000

1.250.000

24.775.739

8.247.460

7.238.876

4.037.354

4.456.000

4.954.000

28.933.690

-4.157.951

-3.807.951

350.000

Budget
2023

18.700.000

72.000

200.000

110.000

1.850.000

1.170.000

1.250.000

23.352.000

8.874.058

7.848.184

2.463.084

3.627.417

4.229.000

27.041.743

-3.689.743

-3.339.743

350.000

-2.539.743

Budget
2022

19.400.000

72.000

200.000

110.000

1.850.000

1.170.000

1.250.000

24.052.000

8.768.341

7.684.200

2.430.200

4.019.331

3.898.000

26.800.072

-2.748.072

-2.398.072

350.000

-1.998.072

Budget
2024

18.000.000

72.000

200.000

110.000

1.850.000

1.170.000

1.250.000

22.652.000

8.981.889

7.934.648

2.709.626

3.698.156

4.001.020

27.325.338

-4.673.338

-4.323.338

350.000

-3.123.338

Kontingenter

Abonnenter

Stillingsopslag

Tekstsideannoncer

INDTÆGTER

OMKOSTNINGER

Diverse indtægter

Tilskud overført fra Aktionsfonden

Tilskud fra Akutfondsmidler

Indtægter i alt

Administration

Løn og arbejdsvilkår

Medlemsindflydelse og interessevaretagelse

Kommunikation

Job og profession

Omkostninger i alt

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

RESULTAT

Finansielle poster

Resultat med kontingentregulering

*Via forbundets hjemmeside er det muligt at finde et mere detaljeret budget, som ligger til grund for budgetforslaget.

”Revideret budget” henviser til, at hovedbestyrelsen hvert år i december reviderer det kommende års arbejdsbudget på 
baggrund af årets udvikling samt forventningerne til det kommende år.



80   Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021

Forbundets hovedbestyrelse fremlægger hermed 
forslag til budget for 2022-2024 til vedtagelse på 
Generalforsamling 2021. Budgettet er det økonomiske 
grundlag for forbundets virke og støtter som sådan op 
om virkeliggørelsen af den fremlagte politiske strategi 
for perioden, herunder de politiske fokusområder. 

Indtægterne i budgettet kommer hovedsageligt fra 
kontingentet fra medlemmerne. Som det ses, forventes 
der fortsat en nedgang i kontingentindtægter som følge 
af en fortsat medlemstilbagegang. 

Kontingentet foreslås reguleret med 2% årligt i den 
kommende periode, ligesom det er sket i seneste 
periode. Der henvises i øvrigt til side 81, hvor den 
økonomiske situation beskrives. Udgifterne dækker 
dels forbundets drift fordelt på de 5 arbejdsområder, 
der omfatter forbundets faste organisation, og dels 
konkrete beløb afsat til udvikling og nye initiativer. 

På generalforsamlingen kan der stilles spørgsmål 
til budgettet, ligesom der er mulighed for at foreslå 
ændringer. Vi opfordrer til at kontakte direktør Torben 
Jensen (toj@kulturoginformation.dk. / 30294032) forud 
for generalforsamlingen, hvis man har spørgsmål eller 
ændringsforslag til budgettet.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i det 
forventede udgiftsniveau og med skelen til det hidtidige 
forbrugsmønster. Hvor det har givet mening, er udgif-
terne pris- og lønreguleret.

Traditionelt har der i forbundet været en tendens til, 
at der ved årets afslutning har været et mindrefor-
brug i forhold til budgettet, og at forbundet dermed er 
kommet (økonomisk) mere fordelagtigt ud af året, end 
budgettet lagde op til. Det har skyldtes dels forsigtig-
hed ved budgetteringen, og dels at aktiviteter af den 
ene eller anden grund er blevet nedskaleret og i nogle 
tilfælde aflyst. Særligt i perioden med Corona har der 
været mange aktivitetsændringer og –aflysninger.

Perioden med Corona har dog også meget klart vist, at 
der er et stort potentiale i at afholde flere af forbundets 
aktiviteter online i stedet for fysisk. Teknologierne har 
udviklet sig og vist sig at virke, og samtidig er det i visse 
tilfælde nemmere at få medlemmerne til at melde sig 
til kurser og andre aktiviteter, når disse er online. 

Hovedbestyrelsen har i budgettet for de næste tre år 
valgt at tage højde for, at en del aktiviteter afvikles on-
line. Det være sig for eksempel en del af TR-aktivitet- 
erne, en del af hovedbestyrelsens møder og en del af 
forretningsudvalgets møder. Derudover har hoved-
bestyrelsen budgetteret med, at Fagligt Landsmøde i 
2023 og generalforsamlingen i 2024 afholdes online. 
Hovedbestyrelsen har haft mange overvejelser vedr. 
denne beslutning og anerkender, at der bestemt er 
fordele ved at afholde netop Fagligt Landsmøde og ge-
neralforsamling fysisk. Når budgettet alligevel er lagt 
efter online versioner af de to arrangementer, skyldes 
det hensynet til økonomien, særligt de forventede 
underskud i de næste tre år. Det skal understreges, 
at der er tale om budgetmæssige beslutninger, og at 
hovedbestyrelsen forud for Fagligt Landsmøde og 
generalforsamling vil genvurdere, hvorledes Fagligt 
Landsmøde og generalforsamlingen skal afvikles.

Perspektiv er værdsat af medlemmerne og vil også 
i den kommende periode udkomme som et fysisk 
magasin. Dog har hovedbestyrelsen i forbindelse med 
budgetlægning besluttet at afsætte færre midler til 
magasinet - igen for at nedbringe de totale omkost- 
ninger i forbundet. Det vil betyde, at der vil udkomme 
lidt færre fysiske udgaver af Perspektiv, og at onlinesi-
den vil fylde lidt mere. Dette vil dog først ske fra 2023 
og frem.

Finansielle indtægter er medtaget i budgettet som 
sædvanlig, men er naturligvis behæftet med stor 
usikkerhed.
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Forbundet Kultur og Information er kommet ud af 
2018, 2019 og 2020 med et samlet akkumuleret over-
skud på ca. 2,7 mio. kr. Det har polstret organisationen 
yderligere. Der er forskellige årsager til, at der samlet 
set er overskud, herunder aflysning og digitalisering 
af aktiviteter som følge af Corona, kapitalafkast og 
faldende omkostninger til administration. Det har 
betydet, at forbundets samlede egenkapital er vokset.

Samtidig står forbundet imidlertid i den situation, at 
der hvert år bliver færre medlemmer. Afgangen fra 
organisationen opvejes desværre ikke af nye indmel-
delser. 

Herunder vises en oversigt over indmeldte og udmeld-
te i de forskellige kategorier.

FORBUNDETS ØKONOMI

Ultimo
2017

345

762

2.551

360

4.386

251

117

Tilgang

35

96

247

51

522

82

11

Afgang

-40

-57

-306

-137

-667

-98

-29

Ultimo
2018

340

801

2.492

274

4.241

235

99

Tilgang

26

65

151

73

428

89

24

Afgang

-47

-71

-268

-83

-552

-66

-17

Ultimo
2019

319

795

2.375

264

4.117

258

106

Tilgang

22

79

142

42

384

72

27

Afgang

-30

-68

-240

-79

-501

-65

-19

Ultimo
2020

311

806

2.277

227

4.000

265

114

Privatansatte

Pensionister

Offentligt ansatte i Danmark

Studerende

I alt

Medlemsgruppe

Ledige

Øvrige

Note: I gruppen øvrige indgår gruppen passiv, interessemedlemsskab, Grønland, og medlemmer uden grupperegistrering.

Indmeldte
2018

7

4

46

60

142

23

2

Udmeldte
2018

-17

-53

-77

-84

-274

-27

-16

Indmeldte
2019

3

5

31

81

137

13

4

Udmeldte
2019

-16

-65

-97

-53

-264

-27

-6

Indmeldte
2020

7

2

33

50

117

16

9

Udmeldte
2020

-10

-65

-89

-43

-238

-24

-7

Indmeldte
3Q/2021

2

2

22

13

51

9

3

Udmeldte
3Q/2021

-5

-15

-46

-15

-101

-18

-2

Privatansatte

Pensionister

Offentligt ansatte i Danmark

Studerende

I alt

Medlemsgruppe

Ledige

Øvrige

Note: I gruppen øvrige indgår gruppen passiv, interessemedlemsskab, Grønland, og medlemmer uden grupperegistrering.
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ALDERSFORDELING BLANDT FULDTIDSBETALENDE MEDLEMMER
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Generationsskifte

En del af medlemstilbagegangen skyldes, at medlem-
merne går på pension eller melder sig ud på grund af 
alder. 

Herunder ses den aktuelle aldersfordeling blandt 
erhvervsaktive og studerende medlemmer. Figuren 
kan give et indtryk af, hvor mange medlemmer der går 
på pension eller melder sig ud på grund af alder i de 
kommende år. Den viser også, at en del medlemmer 
arbejder til ud over folkepensionsalderen.

Aktuelt er gruppen af de 46-50 årige den 
største blandt forbundets medlemmer 
(erhvervsaktive og studerende) tæt efter-
fulgt af grupperne 41-45 år og 61-65 år. I 
sidstnævnte gruppe forventes de fleste at 
gå på pension inden for de næste 5 år.

]

B
U

D
G

E
T



Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021   83   

Studerende

Antallet af studerende medlemmer har været faldende 
igennem en lang periode. Det skyldes både, at der er 
færre studerende end tidligere, og at konkurrence-
situationen med andre forbund er skærpet. Endelig 
er forbundets muligheder for at få adgang til stu-
diestederne begrænset. Samtidig med at antallet af 
studerende medlemmer daler, er der naturligt også 
færre studerende medlemmer, der konverterer til et 

Fra studentermedlem til nyt medlemskab
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Fra studentermedlem til nyt medlemskab

Herunder ses antallet af optagne på de uddannelser, forbundet fortrinsvis rekrutterer fra på nuværen-
de tidspunkt. Figuren viser et stigende optag fra 2019-2020. Stigningen opvejer dog langt fra det kraf-
tige fald, vi så i sidste generalforsamlingsperiode. Det er lykkedes at tiltrække studerende fra andre 
studieretninger, men antalsmæssigt er der tale om så få personer, at studierne ikke vises her.

KU: Institut for Kommunikation, Informationsstudier (Københavns Universitet)
SDU: Bibliotekskundskab og Videnskommunikation (Syddansk Universitet)
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andet medlemskab efter endt studie. Der er dog ikke 
noget, der indikerer, at selve ”konverteringsgraden” er 
faldet, når man husker på, at der er færre studerende 
medlemmer. Faktisk er der efter et lille fald i konver-
teringsgraden fra 2018 til 2019 en genopretning i 2020. 
Det er vanskeligt at sige noget entydigt om, hvorvidt 
indførslen af dimittendkontingent har haft nogen væ-
sentlig betydning for konverteringsgraden.
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Kontingent og bundlinje

Medlemssituationen presser forbundet på den lange 
bane, hvor organisationen – alt andet lige - går en tid 
i møde med vigende kontingentindtægter på grund af 
det fortsatte medlemsfald. 

Med en årlig medlemstilbagegang på omkring hvad 
der svarer til ca. 100 ordinære medlemmer vil kontin- 
gentindtægterne blive ca. 750.000 kr. mindre årligt. 
Hvert års reduktion bygger videre på forrige års reduk-
tion, hvorfor de årlige underskud vil vokse akkumula-
tivt. 

Forbundet har pt. en egenkapital på ca. 18.5 mio. kr. 
Hvis Aktionsfondens formue tælles med, udgør den 
samlede egenkapital godt 49. mio. kr. Uden at røre ved 
Aktionsfondens formue er der således plads til årlige 
underskud i en periode. 

Hovedbestyrelsen har drøftet den langsigtede økonomi 
løbende igennem generalforsamlingsperioden og har 
valgt at fastholde et højt aktivitets- og serviceniveau 
og at intensivere den samfundsrettede interessevare-
tagelse. Samtidig er der sat gang i en række omkost-
ningskrævende udviklingsaktiviteter og nye hverveak-
tiviteter.

Det koster at holde et højt aktivitetsniveau og samtidig 
udvikle organisationen. Derfor har hovedbestyrelsen 
foreslået, at kontingentsatserne i den kommende 
periode fortsat reguleres med 2% årligt for at følge 
pris- og lønudviklingen, ligesom hovedbestyrelsen 
foreslår at acceptere årlige underskud i den kommen-
de generalforsamlingsperiode.

Hovedbestyrelsen er af den opfattelse, at forbundet 
er økonomisk rustet til at kunne klare en periode 
yderligere med årlige underskud. Den er dog samtidig 
meget opmærksom på, at underskuddene ikke må 
fortsætte dertil, at organisationen mister sin økonomi- 
ske pondus. 

I de kommende år er der derfor fortsat behov for 
løbende at vurdere organisationens økonomiske stabi-
litet og sikre, at der er sammenhæng mellem økonomi 
og de strategiske beslutninger.
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Aktionsfondens indtægter består af lejeindtægterne for 
udlejning af forbundets ejendom på Lindevangs Allé. 

Aktionsfonden overfører et årligt beløb på 1.170.000 
kr. til forbundets drift. I budgettet er dette beløb holdt 
konstant i den 3-årige periode.

Forbundet har betalt 1.000.000 kr. for indretning af 
lokaler på Lindevangs Allé. Beløbet afskrives over leje-
perioden, som er 10 år og afspejler sig i budgettet med 
en årlig udgift på 100.000 kr.

Finansielle poster er en blanding af to modsatrettede 
poster. Dels betaler Aktionsfonden renter til forbundet 
(fordi Aktionsfonden teknisk set opbevarer forbundets 
værdipapirer) og dels modtager Aktionsfonden afkast 
på aktier og obligationer. 

Med det foreliggende budget vil Aktionsfonden have et 
mindre men stigende overskud gennem den kommende 
periode.  

HOVEDBESTYRELSENS KOMMENTARER 
TIL BUDGETFORLAG FOR AKTIONSFONDEN 
2022-2024

Budget
2022

Godkendt
Budget 2021

Revideret
Budget 2021

Budget
2023

Budget
2024

1.732.0001.690.000 1.690.000

-100.000-100.000 -100.000

1.632.0001.590.000 1.590.000

-71.000-60.000 -70.000

-1.170.000-1.170.000 -1.170.000

-100.000-100.000 -100.000

291.000260.000 250.000

118.000150.000 132.000

409.000410.000 382.000

-38.000-50.000 -28.000

371.000360.000 354.000

1.775.000

-100.000

1.675.000

-72.000

-1.170.000

-100.000

333.000

105.000

438.000

-49.000

389.000

1.819.000

-100.000

1.719.000

-73.000

-1.170.000

-100.000

376.000

91.000

467.000

-61.000

406.000

Lejeindtægter

Direkte omkostninger

Bruttoindtjening

Andre eksterne omkostninger

Tilskud overført til KI’s drift

Indretning lejede lokaler

Resultat før finansielle poster

Finansielle poster

Årets resultat før skat

Skat

Årets resultat
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Forbundet Kultur og Informations politiske fokusområder
for næste periode

Forord
 
Kulturel deltagelse binder mennesker sammen, bygger bro og forebygger ensomhed og ekkokam-
re. Fri og lige adgang til information er afgørende for vores fælles viden, for vores tillid, dialog og 
demokratiske deltagelse. Det har betydning for borgernes mulighed for at gennemføre en uddan-
nelse, udføre deres arbejdsopgaver og i det hele taget have kompetencerne til at deltage i samfund- 
et generelt. 

Lige adgang til kultur og viden er afgørende i et demokratisk samfund. Det har været særligt 
tydeligt under Corona, med dertilhørende nedlukninger, isolation og yderligere acceleration af 
digitaliseringen i vores liv; den digitale transformation fra det fysiske til det virtuelle i både privat- 
og arbejdsliv. Det har vist et voksende behov for, at vi som samfund forstår at vurdere og omsætte 
data, så det bliver til oplysning og information og ikke bliver til misinformation eller støj. 

Den stærke fortælling om fri og lige adgang til information, viden, kultur og data er medlemmer-
ne og Forbundet Kultur og Information bærere af. Vi kan formidle viden og kultur og bruge nye 
systemer med faglighed, troværdighed og dataetik i højsædet. Forbundets medlemmer spiller 
en nøglerolle i forhold til at hjælpe borgere, institutioner og virksomheder med at navigere i og 
strukturere den stigende mængde data i verden og bringe kvalitet i oplysning og uddannelse. Det 
er blandt andet med sådanne værdier, at medlemmerne bidrager til at skabe stærke og ansvarlige 
arbejdspladser og bæredygtige samfund. 

Det er i dette lys, forbundets politiske fokusområder for perioden 2022-2024 er skrevet.

 
Med fælles retning bidrager vi til morgendagens løsninger 

Forbundet Kultur og Informations politiske fokusområder guider organisationens arbejde i den 
kommende periode. Det gælder i forhold til forbundets udviklingsopgaver, i forhold til at tiltrække 
nye medlemmer og fastholde eksisterende, og i forhold til de mere klassiske driftsopgaver, som 
ligger i kernen af en fagforening. Vi står på et solidt fundament og kan i den kommende periode 
fejre 100 året for foreningens stiftelse. Gennem de senere år har vi med vedtægtsændringerne, der 
blev godkendt af generalforsamlingen i 2018 og med navneskiftet i 2020, skabt nye muligheder og 
løftet blikket mod nye horisonter.

Forbundet vil i 2022-2024 arbejde for at synliggøre medlemmernes faglige værdi på arbejdsplads- 
erne og i samfundet og tydeliggøre den forskel, medlemmerne gør på et fortsat bredere arbejds-
marked. Forbundet vil i den kommende periode markere sig på de nøgleområder, hvor medlem-
merne særligt bidrager, og skabe indflydelse på netop disse områder til gavn for både medlemmer 
og samfund. 
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Forbundets medlemmer skaber værdi i samfundet for borgere, brugere og virksomheder, når 
medlemmerne trives og finder mening i deres arbejde. Derfor arbejder forbundet på at skabe et godt 
arbejdsliv for medlemmerne samt skabe gode muligheder for at udvikle sig og lære gennem hele 
arbejdslivet. Samfundet og arbejdsmarkedet er i hastig forandring, og det rummer både muligheder, 
udfordringer og nye jobs, som forbundet vil vejlede og rådgive medlemmerne omkring. Det gælder 
ikke mindst i forhold til den digitale transformation, hvor forbundets medlemmer har en særlig rolle at 
spille: Som formidlere, brobyggere og bannerførere for høj kvalitet, faglighed og dataetisk forståelse.

Forbundets medlemmer er stærke netværkere med vilje til at dele viden og metoder med hinanden. 
Denne åbenhed og det stærke faglige engagement skaber et fag i udvikling, og netop styrkelse af fæl-
les viden og faglige netværk bliver også et særskilt fokusområde i den kommende periode.

Struktur for de politiske fokusområder

Forbundet Kultur og Informations politiske fokusområder beskriver bredere temaer, som forbundet 
i de kommende år vil arbejde med. Forbundet har valgt tre politiske fokusområder, der skal sætte 
retningen for både hovedbestyrelsens og sekretariatets arbejde med at søge indflydelse, rådgive 
medlemmerne og udvikle aktiviteter og medlemstilbud. Foruden fokusområderne er den daglige drift 
i form af de serviceydelser, som konkret udmønter sig i rådgivning og vejledning om løn- og ansættel-
sesforhold, overenskomstforhandlinger, karriererådgivning, tillidsrepræsentantuddannelse, pen- 
sionsforhold, arrangementer og netværk, kommunikation og fagmagasinet afgørende for forbundets 
udvikling. Disse mere klassiske driftsopgaver er også håndtag i at realisere de politiske fokusområder.

Forbundet indførte arbejdsformen med politiske fokusområder ved generalforsamlingen i 2016 for at 
øge dynamik, aktualitet og relevans i forbundets løbende arbejde og i den politiske debat i forbundet. 
De seneste år har budt på banebrydende såvel som skelsættende forandringer – i såvel som uden for 
– forbundet. Og vi kan konstatere, at arbejdsformen har vist sig bæredygtig, da den har givet mulighed 
for at tilpasse aktiviteterne til en endog meget omskiftelig virkelighed. 

Således beriget af nye erfaringer vil vi arbejde for at omsætte de politiske fokusområder i 2022-2024 
til operationelle indsatser til gavn for medlemmer og samfund. Du finder de politiske fokusområder på 
side 88.

Vi håber, at de politiske fokusområder vil give forbundets medlemmer og interessenter et indblik i det 
kommende arbejde og den sammenhæng, det indgår i.

God læselyst.

På vegne af Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse

Tine Segel
Formand
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Faglighed: En vej til indflydelse

Formål: Forbundet Kultur og Information vil have fokus på at løfte de politi-
ske dagsordener, hvor medlemmernes faglighed skaber værdi. Ved at indgå i 
alliancer med andre aktører og øge anerkendelsen af medlemmernes faglig-
hed banes vejen for indflydelse – det gælder lokalt på arbejdspladsen og det 
gælder på de store samfundsudfordringer. Vi vil arbejde med at synliggøre 
medlemmernes rolle i forhold til nationale, lokale og globale udfordringer og 
udviklingstendenser. Det kan f.eks. være digital transformation, grøn omstil-
ling, demokratisk sammenhængskraft og kulturel ulighed såvel som i forhold 
til udfordringerne i den enkelte organisation, som eksempelvis datahåndtering 
og brobygningen mellem systemer og mennesker. Det handler om indflydelse 
via anerkendelse, bevidsthed og kompetenceudvikling for medlemmerne. 

•  Vi vil fokusere på at være en løsningsorienteret samarbejdspartner 

Vi vil fokusere på at være en professionel samarbejdspartner for beslutningstagere, interesseor-
ganisationer, meningsdannere, arbejdsgivere og andre relevante aktører. Vi vil bidrage til at skabe 
løsninger samt større anerkendelse af medlemmernes faglighed i forhold til de store nationale, 
lokale og globale samfundsudfordringer, og øge medlemmernes indflydelse lokalt på arbejdsplads- 
en såvel som i bredere samfundsmæssige sammenhænge. 

•  Vi vil tilbyde viden og redskaber til at styrke den faglige selvforståelse 

Vi vil styrke den faglige selvforståelse og sammenhængskraft på tværs af forbundet samt styrke 
evnen og modet til at bruge sin faglige stemme – i nationale debatter såvel som lokalt på arbejds-
pladsen, blandt andet ved at give medlemmer og tillidsrepræsentanter viden og redskaber til at 
kunne blive en stærk faglig stemme på arbejdspladsen om aktuelle fagpolitiske emner.

•  Vi vil sætte fokus på medlemmernes værdiskabelse i samfundet

Vi vil sætte fokus på medlemmernes rolle i at fremme den digitale og almene oplysning og dannelse 
i befolkningen og dermed også fremme sammenhængskraften i samfundet og den demokratiske 
dialog. Ligeså vil vi sætte fokus på medlemmernes bidrag eksempelvis med at håndtere data og 
information og facilitere kritiske processer i organisationers virke og beslutningsprocesser. Vi vil vise 
omverdenen, hvordan medlemmernes arbejde bidrager til at fremme nysgerrighed, lyst og kritisk 
stillingtagen til information, litteratur, kunst og den digitale verden gennem hele uddannelsessy- 
stemet og livet. 
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Trivsel og udvikling i arbejdslivet 

Formål: Forbundet Kultur og Information vil have fokus på, at medlemmerne er 
rustet til fremtidens arbejdsmarked, så de kan gribe de muligheder, der opstår, 
når samfundet og arbejdsmarkedet forandrer sig. Det handler både om tryghed 
og om mod. Det handler om et sundt arbejdsmiljø, trivsel på arbejdspladsen, 
tillid til egne kompetencer og om at turde gå ad nye karriereveje. Det handler om 
at sætte den faglige udvikling i højsædet og om fortsat at sikre tidssvarende ar-
bejdsvilkår og arbejdsforhold, der passer det enkelte medlem med en opmærk-
somhed på, at både arbejdsvilkår og medlem udvikler sig over tid.

•   Vi vil fokusere på arbejdsmarkedsudviklingens indflydelse på medlemmernes 
arbejdsliv

Vi vil tilbyde medlemmerne viden om, hvordan relevante arbejdsmarkedstendenser, herunder et 
særligt fokus på den digitale transformation, kan have indflydelse på medlemmernes arbejdsliv. Vi 
vil fokusere på, hvordan medlemmerne kan bruge udviklingen konstruktivt til at få indflydelse i deres 
arbejdsliv, på deres arbejdsopgaver og på deres kompetenceudvikling, herunder hvordan medlem-
merne kan bidrage med idéer og løsninger på arbejdspladsernes og samfundets udfordringer.

•   Vi vil styrke medlemmernes viden, motivation og mod til fortsat at udvikle 
deres faglighed 

Vi vil sætte medlemmernes kompetenceudvikling i centrum i vores medlemsvendte services og akti-
viteter. Vi vil have fokus på, hvordan medlemmerne fortsat kan bidrage til værdiskabelse på arbejds-
pladserne – både i eksisterende jobs og i forhold til jobmobilitet og nye jobmuligheder og eventuelle 
perioder, hvor man står uden for arbejdsmarkedet eller oplever en løsere tilknytning til arbejdsmar-
kedet. Kompetenceudvikling sættes i fokus for udviklingen af vores direkte medlemskontakt såvel 
som i vores aktiviteter med tillidsrepræsentanterne. 

•   Vi vil fokusere på trygge og sunde rammer i et stadigt mere grænseløst arbejdsliv  

Vi vil vejlede medlemmerne, så de får redskaber og viden om rettigheder og vilkår, så rammer og ind-
hold på arbejdspladsen passer til medlemmernes unikke situation og sted i livet. Vi vil tilbyde viden 
og redskaber til at arbejde for sundhed og trivsel på arbejdspladsen med et stærkere forebyggelses-
perspektiv til medlemmer og tillidsvalgte.
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Brobyggere og faglige fællesskaber  

Formål: Forbundet Kultur og Informations medlemmer skaber sammenhængskraft 
og engagerer sig i samfundet. Medlemmerne er brobyggere og stærke netværkere; 
om det er i form af events og arrangementer eller rådgivning, system- og data- 
understøttelse, vejledning og tværgående samarbejde. Forbundets medlemmer 
bidrager til børn og unges digitale dannelse og deres lyst til litteratur og kunst, de 
skaber grundlaget for, at studerende og forskere kan opnå evidensbaserede og kva-
lificerede indsigter og de bidrager til relevant informationsudveksling, formidling af 
viden, data compliance og brugbar ledelsesinformation i små, mellemstore og store 
virksomheder. Forbundet støtter og faciliterer medlemmernes evne til at danne 
relationer og bygge broer, og med forbundets stærke interne organisering skabes  
en dynamisk fagforening.

•   Vi vil fokusere på engagement, faglige fællesskaber og netværk

Vi vil understøtte medlemmernes mulighed for at engagere sig i faglige og professionelle fællesskaber 
og netværk. Det skal være attraktivt at deltage i faglige dialoger og at bidrage aktivt til gensidig læring 
mellem forbundets medlemmer, og derfor vil vi arbejde systematisk med at skabe, understøtte og frem-
tidssikre forbundets netværk, grupper og udvalg.

•   Vi vil bygge bro og vise værdien i det faglige fællesskab

Vi vil bruge de professionelle netværk og faglige fællesskaber til at bygge bro mellem forskellige sektorer 
og arbejdsfelter. Fællesskaberne skal bruges til at skabe værdi for eksisterende medlemmer såvel som 
til at profilere os over for nuværende og kommende medlemmer og samtidigt skabe større synlighed over 
for omverdenen. Faglige fællesskaber, der udvikler kompetencer, skaber værdi for medlemmer og deres 
arbejdspladser. Vi vil have fokus på brobygningen mellem forskellige generationer og mellem nuværende 
og fremtidige medlemmer, så vi sikrer gensidig læring mellem forskellige typer af viden og erfaring. 

•   Vi vil fokusere på at skabe gensidig læring mellem medlemmer, netværk og udvalg 

Vi vil løfte samspillet mellem netværk, fag- og ansættelsesgrupper og forbundets drift og politiske 
arbejde, så vi fortsat byder medlemmernes erfaringer, viden og faglige indsigter velkommen i udviklingen 
af forbundet. Vi vil blandt andet fokusere på at inddrage medlemmernes praktiske erfaringer og faglige 
indsigter aktivt i politikudvikling og faglige projekter i forbundet ved blandt andet at benytte nye teknologi-
er og eksisterende netværk, fag- og ansættelsesgrupper i udvalgsarbejdet, i ad hoc arbejdsgrupper med 
mere.
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Forbundet Kultur og Informations politiske fokusområder udmøntes i en løbende dialog mellem politi-
kere og sekretariat i form af konkrete handlings- og aktivitetsplaner, der tydeligt afspejler de politiske 
målsætninger. Det er hovedbestyrelsen, der har det formelle ansvar for prioriteringerne.

Hovedbestyrelsen vil i sin prioritering følge en række pejlemærker for at sikre, at forbundets aktiviteter 
har relevans for medlemmerne, understøtter forbundets politiske fokusområder og harmonerer med 
formål. Pejlemærkerne er formuleret som spørgsmål, som både hovedbestyrelse og sekretariat kan 
besvare i politiske drøftelser og i udviklingen er konkrete indsatser. Pejlemærkerne er samtidig en 
mulighed for at skabe gennemsigtighed om baggrunden for de beslutninger, der træffes i hovedbesty-
relsen. 

Pejlemærker

Hvordan understøtter indsatsen forbundets politiske fokusområder? 
Forbundet Kultur og Information har i perioden tre politiske fokusområder, som forbundets aktiviteter 
skal understøtte udfoldelsen af. Når konkrete initiativer sættes i gang, vil forbundet overveje, i hvilket 
omfang de bidrager til at realisere de politiske fokusområder, og om de harmonerer med forbundets 
værdier om at levere viden, indsigt og berigende resultater til medlemmerne. 

Hvordan imødekommer indsatsen medlemmernes behov og ønsker? 
Kendskab til medlemmernes behov og ønsker er afgørende for forbundet. Derfor arbejdes der løbende 
på at identificere disse gennem undersøgelser, fokusgrupper og lignende. Denne viden skal hjælpe 
hovedbestyrelsen til at tage stilling til, i hvilket omfang konkrete aktiviteter og initiativer opleves som 
relevante for medlemmerne – enten som samlet gruppe eller for udvalgte målgrupper. 

Rummer indsatsen mulighed for medlemsinvolvering? 
Det faglige fællesskab og medlemsinvolvering er nogle af grundstenene i forbundet. Medlemmernes 
deltagelse og indsats er vigtig i forhold til både at beskrive udfordringerne, pege på løsningerne og 
afgive mandat til handling. Derfor vil forbundet vurdere, om en given aktivitet rummer gode muligheder 
for at engagere og involvere medlemmerne i det faglige arbejde. 

Rummer indsatsen mulighed for partnerskab med andre aktører? 
Gode samarbejder og partnerskaber er vigtige for forbundet. Det giver bedre mulighed for at nå sine 
mål, når flere aktører stiller ressourcer og kompetencer til rådighed for hinanden i forhold til en fælles 
sag. Derfor vil forbundet overveje mulighederne for at indgå partnerskaber med relevante aktører og 
interessenter, når det er til gavn for medlemmerne. 

Hvordan er forholdet mellem ressourcer og udbytte? 
Forbundet vil i prioriteringen af forskellige indsatser overveje, hvordan forbundets ressourcer bruges 
bedst muligt, set i forhold til det forventede og ønskede resultat.

Realisering af de politiske fokusområder i praksis

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021   91   



92   Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Kontakt
T 38 88 22 33
E kontakt@kulturoginformation.dk

www.kulturoginformation.dk

kulturoginformation.dk

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION


