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Årsrapport 2017 

Aktivitet 
Kulturforbundet kan med stolthet vise til høy aktivitet i 2017. Vi har deltatt på karrieredag hos                
Westerdals og Høyskolen i Oslo og Akershus, reist til Bergen, Kristiansand og Fredrikstad             
for å møte ansatte som jobber i bibliotek, kulturskole og kulturhus, deltatt på 17 seminarer,               
inkl kulturhusnettverket, kulturskoledagene midt, samt deltatt på konferanser og hadde egen           
stand i samarbeid med Delta under Arendalsuka. Vi samarbeider med andre organisasjoner            
og har deltatt på møte med bibliotekparaplyen, som består av organisasjoner som jobber for              
bok og bibliotek, og årsmøte i Norsk musikkpedagogisk union. Internt i Delta har vi deltatt på                
ledersamling for Deltas yrkesorganisasjoner (YO), nettverkssamlinger og       
representantskapsmøte.  
 

Årets nyheter er at vi har laget eget bokmerke og er på snapschat ;)  
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Medlemsvekst 
Høy aktivitet har gitt resultater. I 2017 hadde vi en økning på 107 medlemmer i               
Kulturforbundet og 62 utmeldinger. Tilsammen har vi i skrivende stund 1.293 medlemmer            
hvorav 875 er yrkesaktive. Arbeidsstedene som har hatt høyest medlemsvekst i 2017 er             
Fredrikstad bibliotek og KODE Kunstmuseer og komponisthjem, mens studenter og          
kommuneansatte er gruppene som utpeker seg mest. I 2017 valgte vi å fokusere på bibliotek               
biblioteksansatte for å spisse vårt politiske- og aktive arbeid, for å oppnå kvalitet i vårt arbeid                
da vi er en breddeorganisasjon.  
 
Delta har det siste året hatt sin største økning noensinne ved å gå fra 76.000 til 78.000                 
medlemmer i 2017, og har nå akkurat vippet 79.000, som gjør Delta til den største               
yrkesorganisasjonen i YS. 

Politikk 
Kulturforbundet har sendt inn tre høringssvar til kunnskaps og kulturdepartementet.          
Fanesakene vi har jobbet for er å opprettholde bibliotekstilbudet i en           
kommunesammenslåing og #satspåskolebibliotek. Da pensjonsordninger og      
korttidsengasjement i Den Norske Opera & Ballett var hyppig kommentert i media, fikk vi              
spalteplass i aftenposten hvor vi støttet arbeidstakernes sak. Sammen med          
bibliotekparaplyen har vi skrevet brev til daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe          
Isaksen med anmodning om å styrke skolebibliotekene og enkelte organisasjoner fra           
bibliotekparaplyen var i møte med ministeren sist høst.  

Styret og administrasjon 
Styret har i løpet av 2017 hatt fire heldagsmøter og fire telefonmøter, hvor vi har behandlet                
129 saker. Varamedlemmet Håvard J. Nilsen valgte å tre ut av styret sist høst.              
Forbundsleder er frikjøpt i 20% stilling. For å styrke ressursene mot yrkesorganisasjonene            
har hver YO fått tildelt én kontaktperson fra Deltas kommunikasjonsavdeling. Siv Magne            
Bjelland er vår kontaktperson. Dette har gjort at Kulturforbundet har raskere kunnet legge ut              
saker på nettsiden for å holde medlemmene våre oppdatert. I sommer opprettet Delta en ny               
stilling som skal lede og bistå Deltas yrkes- og medlemsorganisasjoner. John Hybertsen har             
tiltrådt i denne stillingen.  
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Oppsummering 

 
 
 
Benedicte Marie Bjerke 
 
Forbundsleder 
Kulturforbundet i Delta 
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