
	

	

	

	

Kulturforbundet	i	Delta	

Årsmelding	2016		

Kulturforbundet	 i	Delta	har	per	dags	dato,	05.01.17,	865	yrkesaktive	medlemmer	og	 totalt	

1310	medlemmer.	I	2016	fikk	Kulturforbundet	67	nye	medlemmer	og	41	meldte	seg	ut.		

Styrets	arbeid	har	hovedsakelig	hatt	fokus	på	Landsrådsmøtet.	I	tillegg	har	kontoret	sendt	ut	

ny	 roll-up,	 bøker	 (Kultur	 former	 framtid)	 og	 innstikk	 til	 alle	 regionkontorene	 for	 bedre	

synlighet	 i	 regionene.	 Det	 ble	 sendt	 ut	 bøker,	 pin	 med	 logo	 og	 infomateriell	 til	 nye	

medlemmer	 siden	 juni	 2015	 (53),	 og	 det	 er	 skrevet	 tre	 numre	 av	medlemsinfobrevet	 før	

Landsrådsmøtet	 i	 oktober.	 Infobrevet	 er	 nå	 i	 nytt	 digitalt	 format,	 sendes	 til	 yrkesaktive	

medlemmer,	 og	 distribueres	 av	 Deltas	 kommunikasjonsavdeling.	 Trine	 Thorbjørnsen	 er	

redaktør	for	infobrevet.		

	

Styret	

Styret	har	hatt	tre	styremøter	med	det	forrige	styret	(datoer:	1.2.,	26.-27.05,	29.08),	to	

styremøter	med	det	nye	styret	(22.-23.11	og	13.12)	samt	Landsrådsmøte	i	Bodø	(24.	–	25.	

oktober).	Det	er	holdt	Skypemøter	ca	hver	annen	tirsdag	fra	kl.	8.30.		

I	perioden	01.01.2016	–	oktober	2016	har	følgende	sittet	i	styret:	

Lena	Hillestad	–	leder	

Oddbjørn	Hagen	–	nestleder	

Styremedlemmer:	

Tore	Hatlevik,	Nina	Sivertsen,	Thor	Øyvind	Skogli	Nordby	(frem	til	15.mars	2016)	og	Kirsten	

Opdan	Aafløy.	

Varamedlemmer:	Benedicte	Marie	Bjerke,	Kristin	Helene	Geiring	

Benedicte	Marie	Bjerke	erstattet	Thor	Øyvind	Skogli	Nordby	som	styremedlem.	

	

Kontor	

Sekretariatet:	 Kulturforbundet	 har	 en	 kontorplass	 én	 gang	 i	 uken	 (tirsdager).	 Trine	

Thorbjørnsen	 har	 fungert	 som	 sekretær	 og	 redaktør	 for	 nettsiden,	 Facebooksiden	 og	

medlemsinfobrevet.	 Våren	 2016	 tok	 Thorbjørnsen	 over	 administrasjonen	 av	

instrumentforsikringen	etter	Thor	Øyvind	Skogli	Nordby.	Instrumentforsikringen	47	kunder.	
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Aktiviteter	i	2016		

Kulturforbundets	deltakelse	på	møter/konferanser	i	løpet	av	året:	

Januar	

14.	 1.	 deltok	 styreleder	 Lena	Hillestad	på	 kåringen	 av	Årets	 bibliotek.	 Kåringen	 fant	 sted	 i	

Fritt	 Ords	 lokaler	 i	 Oslo	 og	 det	 var	 NBF	 –	 Norsk	 Bibliotekforening,	 som	 sto	 for	 kåringen.	

Kulturforbundet	er	medlem	i	NBF.	

25.1.	Planlagt	møte	i	Bibliotekparaplyen	ble	avlyst.	Styreleder	skulle	møtt.	

30.1.	deltok	styreleder	på	møte	 i	NBF’s	kontrollutvalg.	Der	var	hun	valgt	som	representant	

for	Kulturforbundet.	

	

Februar	

1.2.	 Styremedlem	 Kirsten	 Aafløy	 Opdan	 og	 styreleder	 Lena	 Hillestad	 hadde	 møte	 med	

foredragsholder	Anders	Tangen	for	å	forberede	Bibliotekmøtet	i	Tromsø	i	mars.	

9.	2.	Styreleder	Lena	Hillestad	hadde	møte	med	sekretær	Trine	Thorbjørnsen	på	kontoret	 i	

Lakkegt.	

	

Mars	

9.-11.03	 deltok	 styreleder	 Lena	 Hillestad	 og	 styremedlem	 Kirsten	 Aafløy	 Opdan	 på	

Bibliotekmøtet	 med	 stand	 og	 seminar.	 	 Anders	 Tangen,	 en	 av	 Norges	 mest	 brukte	

foredragsholdere,	hadde	et	inspirerende,	tankevekkende	og	morsomt	foredrag	over	temaet:	

Hvem	 er	 den	 nye	 bibliotekaren?	 Vi	 fikk	 overveldende	mange	 gode	 tilbakemeldinger	 på	 at	

dette	var	et	godt	foredrag.	Styreleder	ledet	arrangementet.	

Delta	i	Tromsø	ga	flott	hjelp	til	alt	i	forbindelse	med	standen.	

Siv	 Bjelland	 fra	 Delta	 var	 i	 Drammen	 en	 halv	 dag	 for	 å	 intervjue	 styreleder	 til	 Deltas	

medlemsblad	TaDel.	

Styremedlem	 Tore	 Hatlevik,	 hovedtillitsvalg	 i	 Stord	 kommune	 og	 kulturhusvert	 ved	 Stord	

Kulturhus	har	utviklet	et	nytt	medlemstilbud	–	50%	rabatt	på	utvalgte	kvalitetsfilmer.		

	

April	

31.3.	–	1.4.	deltok	Lena	Hillestad	på	vårens	samling	for	Yrkesorganisasjonsledere	i	Delta.	

25.4.	 deltok	 Trine	 Thorbjørnsen	 på	MFO	 –	Musikernes	 Fellesforbund,	 styremøte.	 Et	 viktig	

tema	var	å	arbeide	for	at	estetiske	kompetanse	får	status	som	grunnleggende	ferdigheter	 i	
skolen	på	linje	med	andre	fag	som	språklige	ferdigheter,	ferdigheter	i	matematikk,	historie,	

samfunnsfag	osv.	Saken	fremmes	over	EU.		



	

	

	

	

	

Mai	

23.5.	startet	Kulturforbundet	og	Helsefagarbeiderne	i	Delta	et	samarbeid	om	et	temahefte:	

Kultur	 og	helse.	 	 Styreleder	møtte	 leder	 i	Helsefagarbeiderne,	 Jette	Dyrnes,	 redaktør	Ann-

Beate	Grasdalen	og	deres	fotograf	i	Deltas	lokaler	og	startet	planleggingen.	Vi	møttes	også	i	

Drammen	en	dag	i	juni	og	besøkte	aktuelle	steder	for	reportasje.	Resten	av	planarbeidet	har	

foregått	på	epost	gjennom	sommeren.	

30.	 mai	 deltok	 Benedicte	 Bjerke	 og	 Trine	 Thorbjørnsen	 på	 Midtvegsseminaret	 for	

Kulturalliansen,	 som	 skal	 være	 en	 nettverksorganisasjon	 for	 frivillige	 organisasjoner	 i	

kulturlivet.	Over	60	representanter	deltok.	Målet	med	seminaret	var	å	gi	innspill	og	diskutere	

behovet	for	organisasjonen.		

	

Juni	

7.	–	9.	deltok	Nina	Sivertsen	på	Regionsamling	for	Innlandet	(gamle	region	7).	Samlingen	var	

lagt	 til	 vakre	 Venabygdsfjell	 i	 Gudbrandsdalen,	 på	 Spidsbergseter.	 Temaene	 var	

konflikthåndtering,	 hovedtariffoppgjøret	 2016,	 fokus	 på	 lov	 og	 avtaleverk.	 Deltas	

arbeidslivspolitikk	 2016	 –	 2020,	 og	 informasjon	 fra	 politisk	 ledelse	 ved	 Lizzie	 Ruud	

Thorkildsen.		Det	var	fylkesvise	valg	(Hedmark	og	Oppland)	med	valg	av	representantskaps-

medlemmer	med	vara	og	nominasjon	til	hovedstyremedlem	med	vara.	Det	ble	informert	om	

medlemsorganisasjoner	 i	 Delta	 med	 fokus	 på	 hva	 det	 er	 og	 hvem	 de	 er,	 og	 om	 Deltas	

samlede	tilbud	regionalt	og	sentralt.	

Kulturforbundet	 sammen	 med	 de	 to	 andre	 yrkesorganisasjonene	 Helsefagarbeiderne	 og	

Helsesekretærforbundet	hadde	egen	standplass	hvor	vi	var	tilgjengelig	i	pausene.	Interessen	

var	god	fra	de	tillitsvalgte.	Hensikten	med	standene	var	både	å	informere	men	også	å	knytte	

tettere	 bånd	 mellom	 de	 ulike	 Yrkesorganisasjonene	 og	 de	 tillitsvalgte.	 Kulturforbundet	

hadde	en	quiz	med	premiering	den	siste	dagen.	

6.	–	8.	deltok	Lena	Hillestad	på	Nettverkssamling	i	Region	5	i	Åsgårdstrand.	Temaene	var	mye	

de	samme	som	Regionsamling	for	Innlandet.	

Benedicte	 Bjerke	 og	 Lena	Hillestad	 var	 påmeldt	 YS	 sommerfest.	 En	 fin	møteplass	 for	 å	 bli	

kjent	med	hele	YS.	Lena	kunne	ikke	møte	pga	sykdom.	

TaDel	hadde	et	portrettintervju	med	Lena	Hillestad	i	juni-nummeret.	

	

August	

15.-	20,	deltok	Lena	Hillestad	og	Benedicte	Bjerke	på	Arendalsuka.	De	sto	på	stand	sammen	

med	Delta,	både	yrkesorganisasjoner,	tillitsvalgte	og	ledelsen	i	Delta.	Å	være	med	her	skaper	

gode	møter	både	innad	i	Deltasystemet	og	med	publikum,	spesielt	når	medlemmer	kommer	

forbi.	Vi	hadde	med	våre	brosjyrer	og	boka	Kultur	former	framtida.	Lena	fikk	også	gratulere	
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Magnar	 Bergo	 fra	 Norsk	 Musikkråd	 med	 kåring	 av	 Norges	 Musikkommune.	 Det	 ble	

tilfeldigvis	 Arendal(!).	 Prisen	 ble	 overrakt	 av	 kulturminister	 Linda	 H.	 Helleland.	 Benedicte	

Marie	 Bjerke	 deltok	 på	 Deltas	 debatt	 om	 verdiene	 i	 fremtidens	 arbeidsliv,	

partilederdebatten,	 kulturdebatten	 om	 åndsverksloven,	 «Kollisjon»	 med	 konsert,	

høytlesning,	dans	og	appeller.	

22.	Bergen.	Regionkontoret	 i	Bergen	(Delta)	profilerte	Kulturforbundet	på	Delta-stand	med	

Kulturforbundets	infomateriell,	innstikk,	bøker	ol.		

23.	Lansering	av	Deltas	nye	nettsider	inkludert	yrkesorganisasjonene.		

	

September		

5.	Benedicte	Marie	Bjerke	deltok	på	Stiftelsesmøte	av	Kulturalliansen.		

9.	Benedicte	Marie	Bjerke	deltok	på	Delta	Ung	sitt	arrangement	Ung	og	Pensjon.	

20.	–	21.	Leder	Lena	Hillestad	deltok	på	høstens	samling	for	yrkesorganisasjonsledere	i	Delta.	

26.	Benedicte	Marie	Bjerke	deltok	på	konferanse	og	debattmøte:	Digitalisering	av	medier	og	
kultur.	

27.		Benedicte	Marie	Bjerke	deltok	skulle	delta	på	landsmøte	i	Nordisk	musikkpedagogers	

union	NMU.	Møtet	ble	avlyst	pga.	for	få	deltakere.			

	

Oktober	

11.	Benedicte	Marie	Bjerke	deltok	på	Deltas	opplæringsdag	for	tillitsvalgte	i	Oslo	og	Akershus	

14.	Benedicte	Marie	Bjerke	deltok	på	Seminaret	Fremtidens	Kulturhus	–	hva	gjør	et	bygg	til	
en	god	kunstarena.		

24.-25.	Kulturforbundets	Landsrådsmøte	i	Bodø,	med	13	delegater	og	syv	styremedlemmer.		

	

November	

31.10.-2.11.	Benedicte	Marie	Bjerke	deltok	på	Deltas	nettverkssamling	for	innlandet,	øst	og	

sørøst.	 Fokuset	 var	 Deltakongressen,	men	 det	 var	 også	 en	 gylden	mulighet	 til	 å	 bli	 bedre	

kjent	med	tillitsvalgte,	Yrkesorganisasjonsledere,	regionsledere,	ansatte	og	ledelsen	i	Delta.		

10.-11.	 Benedicte	 Marie	 Bjerke	 deltok	 på	YS	 ungkonferansen	 med	 fokus	 på	 unge	

arbeidstakeres	utfordringer	og	pensjon.		

14.	Benedicte	Marie	Bjerke	møte	Rina	Mariann	Hansen	(AP),	byrådsleder	for	kultur,	idrett	og	

frivillighet	i	Oslo	i	et	åpent	dialogmøte.	



	

	

	

	

15.	Benedicte	Marie	Bjerke	deltok	på	konferansen	Kreativ	arena	-	for	vekst	og	utvikling	innen	
kulturell	 og	 kreativ	 næring	 arrangert	 av	 Kulturdepartementet,	 Nærings-	 og	 fiskeri-

departementet,	Norsk	kulturråd	og	Innovasjon	Norge.	

28.11.-1.12.	Benedicte	Marie	Bjerke	deltok	på	Deltas	 kongress.	Politisk	 ledelse,	hovedstyre	

og	 representantskapet	 ble	 valgt	 for	 en	 ny	 fireårsperiode.	 Bjerke	 og	 varamedlem	 Mette	

Nikoline	Bolkan	belyste	hva	som	er	frivillighet	og	viktigheten	av	frivillighet	i	kultursektoren	i	

kommentar	til	resolusjon.		

	

Desember	

12.	Benedicte	Marie	Bjerke	deltok	på	kulturrådets	lansering	av	bransjestatistikk.	

15.	 Benedicte	Marie	 Bjerke	 skulle	 delta	 på	 landsmøte	 i	 Nordisk	musikkpedagogers	 union,	

NMU.	Møtet	ble	avlyst	pga.	for	få	deltakere.			

	

Styreleder	 Lena	 Hillestads	 kommentar:	 Som	 valgt	 styreleder,	 er	 det	 nødvendig	 å	 følge	

løpende	saker	og	eposter	på	kvelder,	morgener	og	i	helger.	Dette	arbeidet	vil	aldri	synes	i	en	

måned-for-måned-oversikt.	 Det	 betyr	 at	 total	 aktivitet	 er	 mer	 omfattende	 enn	 det	 dette	

dokumentet	viser.	
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Landsrådsmøtet	:	1.	Benedicte	Marie	Bjerke	og	Lena	Hillestad.	2.	Oddbjørn	Hagen,	Kirsten	Opdan	Aafløy.	Og	Hillestad	

3.	Styret	med	vara	2016-2020:	fra	venstre	Håvard	J.	Nilsen,	Jonas	Ødegård,	Nina	Sivertsen,	Ivan	Emanuelsen,	Benedicte	

Marie	Bjerke,	Tore	Hatlevik,	Linda	Merete	Karlsen,	Mette	Nikoline	Bolkan	(Lisbeth	Lein	og	Helge	Rolstadås)	














