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 Vedtekter for Biblioteksentralen SA

av 4. februar 1952 med senere endringer, sist av 23.april 2015

§§  11    Selskapsform,Selskapsform,  foretaksnavnforetaksnavn  ogog  forretningsstedforretningssted

BiblioteksentralenBiblioteksentralen  SASA  erer  etet  samvirkeforetaksamvirkeforetak  medmed  
skiftendeskiftende  kapitalkapital  ogog  skiftendeskiftende  medlemstall.medlemstall.  ForetaketForetaket  harhar  
forretningskontorforretningskontor  erer  ii  OsloOslo  kommune.kommune.  MedlemmenesMedlemmenes  
ansvaransvar  erer  begrensetbegrenset  tiltil  andelskapitalen.andelskapitalen.

§§  22    FormålFormål

HovedformåletHovedformålet  forfor  BiblioteksentralenBiblioteksentralen  erer  åå  værevære  
serviceorganserviceorgan  forfor  ogog  hovedleverandørhovedleverandør  avav  produkterprodukter  ogog  
tjenestertjenester  tiltil  offentligeoffentlige  bibliotek,bibliotek,  skolerskoler  ogog  andreandre  offentligeoffentlige  
institusjoner.institusjoner.

II  tilleggtillegg  kankan  BiblioteksentralenBiblioteksentralen  etablereetablere  ogog  investereinvestere  ii  
virksomhetervirksomheter  medmed  detdet  formålformål  åå  betjenebetjene  detdet  totaletotale  bok-,bok-,  
informasjons-informasjons-  ogog  kunnskapsmarkedet.kunnskapsmarkedet.

BiblioteksentralenBiblioteksentralen  skalskal  drivesdrives  etteretter  vanligevanlige  
bedriftsøkonomiskebedriftsøkonomiske  prinsipper,prinsipper,  slikslik  atat  detdet  skapesskapes  
økonomiskøkonomisk  trygghettrygghet  ogog  utviklingsmuligheterutviklingsmuligheter  ogog  slikslik  atat  
medlemmenesmedlemmenes  interesserinteresser  ivaretasivaretas  påpå  bestebeste  måte.måte.

BiblioteksentralenBiblioteksentralen    harhar  ikkeikke  økonomiskøkonomisk  fortjenestefortjeneste  ii  segseg  
selvselv  somsom  formålformål  forfor  virksomhetenvirksomheten  --  herunderherunder  hellerheller  ikkeikke  
forfor  medlemmene,medlemmene,  jf.jf.  §§  15.15.

§§  33      MedlemmerMedlemmer

SomSom  medlemmermedlemmer  kankan  opptas:opptas:

1.1.    LandetsLandets  kommuner.kommuner.
2.2.    LandetsLandets  fylkeskommunerfylkeskommuner
3.3.    NorskNorsk  BibliotekforeningBibliotekforening
4.4.    KommunenesKommunenes  SentralforbundSentralforbund  (KS)(KS)
5.5.    Universiteter,Universiteter,  vitenskapeligevitenskapelige  høgskolerhøgskoler  ogog  statligestatlige

høgskolerhøgskoler  somsom  omfattesomfattes  avav  LovLov  omom  universiteteruniversiteter  ogog        
høyskolerhøyskoler  (Lov(Lov  avav  1.4.20051.4.2005  nr.nr.  15).15).

MedlemmeneMedlemmene  betalerbetaler  ikkeikke  medlemskontingent.medlemskontingent.  SøknadSøknad  
omom  åå  blibli  opptattopptatt  somsom  medlemmedlem  rettesrettes  skriftligskriftlig  tiltil  styret.styret.  
ForetaketForetaket  kankan  barebare  nektenekte  noennoen  åå  blibli  medlemmedlem  dersomdersom  detdet  erer  
sakligsaklig  grunngrunn  forfor  det.det.  AvslåsAvslås  søknaden,søknaden,  skalskal  dettedette  
begrunnes.begrunnes.  AvgjørelsenAvgjørelsen  kankan  innankesinnankes  tiltil  førsteførste  regulæreregulære  
årsmøte.årsmøte.  SkriftligSkriftlig  ankeanke  måmå  værevære  kommetkommet  styretstyret  ii  hendehende  
inneninnen  3-tre-måneder3-tre-måneder  frafra  underretningunderretning  omom  avslagavslag  bleble  gitt,gitt,  
jf.jf.  ogsåogså  §§  6,6,  nestnest  sistesiste  ledd.ledd.

§§  44          AndelsinnskuddAndelsinnskudd

ForetaketsForetakets    driftskapitaldriftskapital  tilveiebringestilveiebringes  vedved  atat  
medlemmenemedlemmene  innbetalerinnbetaler  andelerandeler  áá  kr.kr.  300,-300,-  etteretter  følgendefølgende  
regler:regler:
a)a) KommuneneKommunene  minstminst  11  andelandel  forfor  hverhver  12001200  

innbyggere,innbyggere,  menmen  minstminst  11  andel.andel.  TalletTallet  forfor  statensstatens  
sistesiste  folketellingfolketelling  førfør  innmeldelingsdageninnmeldelingsdagen  leggeslegges  tiltil  
grunn.grunn.

b)b)        FylkeskommuneneFylkeskommunene  minstminst  3030  andelerandeler  forfor  
              hverhver  fylkeskommune.fylkeskommune.
c)c)        NorskNorsk  BibliotekforeningBibliotekforening  minstminst  11  andel.andel.

              KSKS  minstminst  11  andel.andel.
d)d)        Universiteter,Universiteter,  vitenskapeligvitenskapelig  høyskolerhøyskoler  ogog  statligestatlige                              
              høyskolerhøyskoler  somsom  omfattesomfattes  avav  LovLov  omom  universiteteruniversiteter  ogog  
              høyskoler,høyskoler,  minstminst  11  andel.andel.
                                                  
AndeleneAndelene  innbetalesinnbetales  inneninnen  11  månedmåned  etteretter  innmeldingen.innmeldingen.  
DersomDersom  innbyggertalletinnbyggertallet  ii  enen  kommunekommune  stiger,stiger,  ogog  pr.pr.  1.1.  
januarjanuar  etet  årår  nårnår  enen  høydehøyde  somsom  betingerbetinger  innbetalinginnbetaling  avav  
ytterligereytterligere  andel(er),andel(er),  kankan  styretstyret  bestemmebestemme  atat  ytterligereytterligere  
innbetalinginnbetaling  skalskal  finnefinne  sted.sted.    SynkerSynker  innbyggertallet,innbyggertallet,  kankan  
styretstyret  etteretter  søknadsøknad  tilbakebetaletilbakebetale  tegnedetegnede  andelerandeler  
tilsvarende.tilsvarende.    AndeleneAndelene    kankan  ikkeikke  overdrasoverdras  tiltil  andreandre  ellereller  
pantsettes,pantsettes,  ogog  hellerheller  ikkeikke  kankan  noennoen  vedved  rettsforfølgningrettsforfølgning  
ellereller  påpå  annenannen  måtemåte  søkesøke  utleggutlegg  ii  andeleneandelene  ellereller  blibli  eiereier  
avav  dem.dem.  

AndelsinnskuddetAndelsinnskuddet  forrentesforrentes  ikke.ikke.  VedVed  utmeldingutmelding  betalesbetales  
andelsinnskuddetandelsinnskuddet  tilbake,tilbake,  jf.jf.  §§    14.14.

§§  55    SelskapetsSelskapets  organerorganer

BiblioteksentralensBiblioteksentralens  organerorganer  erer  årsmøtetårsmøtet  ogog  styret.styret.

§§  66    ÅrsmøtetÅrsmøtet

ÅrsmøtetÅrsmøtet  erer  selskapetsselskapets  øversteøverste  myndighet.myndighet.  OrdinærtOrdinært  
årsmøteårsmøte  holdesholdes  hverthvert  årår  inneninnen  utgangenutgangen  avav  april.april.  TidTid  ogog  
stedsted  bestemmesbestemmes  avav  styret,styret,  somsom  sendersender  innkallinginnkalling  medmed    1414  
dagersdagers  varselvarsel  tiltil  allealle  medlemmene,medlemmene,  ledsagetledsaget  avav  
dokumenterdokumenter  forfor  dede  sakersaker  somsom  skalskal  behandles.behandles.  MeddelelseMeddelelse  
skjerskjer  barebare  ii  brevbrev  ogog  ikkeikke  ii  offentligeoffentlige  publikasjoner.publikasjoner.

ÅrsmøtetÅrsmøtet  skalskal  behandlebehandle  følgendefølgende  saker:saker:
1.1. ValgValg  avav  møteleder.møteleder.
2.2. ValgValg  avav  22  deltakeredeltakere  tiltil  åå  undertegneundertegne  protokollen.protokollen.  
3.3. GodkjenneGodkjenne  styretsstyrets  årsberetning.årsberetning.
4.4. GodkjenneGodkjenne  foretaketsforetakets  årsregnskap,årsregnskap,  herunderherunder  gjøregjøre  

vedtakvedtak  omom  disponeringdisponering  avav  årsoverskuddårsoverskudd  somsom  erer  
foreslåttforeslått  avav  styret.styret.

5.5. ValgValg  avav  styrestyre  medmed  varamedlemmer.varamedlemmer.
6.6. ValgValg  avav  styretsstyrets  lederleder  ogog  nestleder.nestleder.
7.7. Valg av valgkomité med leder for neste årsmøte, 

herunder fastsetting av retningslinjer for 
valgkomiteens arbeid. ValgkomiteenValgkomiteen  skalskal  beståbestå    avav  33  
medlemmermedlemmer    ogog  22  varamedlemme.varamedlemme.  StyretStyret  innstillerinnstiller  tiltil  
valgvalg  avav  valgkomité.valgkomité.  

8.8. ValgValg  avav  revisor.revisor.
9.9. FastsettingFastsetting  avav  godtgjørelsegodtgjørelse  tiltil  styret.styret.
10.10. AndreAndre  sakersaker  somsom  erer  nevntnevnt  ii  innkallingeninnkallingen  forelagtforelagt  avav  

styretstyret  ellereller  medlemmer.medlemmer.  

SakerSaker  somsom  ønskesønskes  behandletbehandlet  påpå  detdet  ordinæreordinære  årsmøtet,årsmøtet,  måmå  
meldesmeldes  skriftligskriftlig  tiltil  styretstyret  inneninnen  1.februar1.februar  ellereller  ii  såså  godgod  tidtid  
atat  styretstyret  harhar  anledninganledning  tiltil  åå  behandlebehandle  sakenesakene  ogog  tata  demdem  
medmed  ii  innkallingeninnkallingen  tiltil  årsmøtet.årsmøtet.  
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§§  77    EkstraordinærtEkstraordinært  årsmøteårsmøte

EkstraordinærtEkstraordinært  årsmøteårsmøte  holdesholdes  nårnår  styretstyret  bestemmerbestemmer  det.det.  
StyretStyret  skalskal  ogsåogså  innkalleinnkalle  tiltil  ekstraordinærtekstraordinært  årsmøteårsmøte  nårnår  
revisorrevisor  ellereller  minstminst  enen  tideltidel  avav  medlemmenemedlemmene  kreverkrever  detdet  forfor  
åå  fåfå  tatttatt  oppopp  enen  klartklart  oppgittoppgitt  sak.sak.  EkstraordinærtEkstraordinært  årsmøteårsmøte  
skalskal  avholdesavholdes  inneninnen  enen  månedmåned  etteretter  atat  kravetkravet  bleble  framsatt.framsatt.  
BareBare  dede  sakersaker  somsom  harhar  foranledigetforanlediget  innkallingen,innkallingen,  kankan  
behandles.behandles.  EkstraordinæreEkstraordinære  årsmøterårsmøter  treffertreffer  beslutningerbeslutninger  
medmed  sammesamme  myndighetmyndighet  somsom  detdet  ordinæreordinære  årsmøtet.årsmøtet.

§§  88    StemmerettStemmerett

HvertHvert  medlemmedlem  harhar  énén  stemmestemme  påpå  årsmøtet.årsmøtet.  EtEt  medlemmedlem  
kankan  dessutendessuten  stemmestemme  somsom  fullmektigfullmektig  forfor  ettett  annetannet  
medlem.medlem.    MedlemmerMedlemmer  somsom  skalskal  stemmestemme  somsom  fullmektig,fullmektig,  
skalskal  leggelegge  framfram  skriftligskriftlig  ogog  datertdatert  fullmakt.fullmakt.

§§  99    SelskapetsSelskapets  ledelseledelse
Biblioteksentralen ledes av et styre og en administrerende 
direktør. 

Styret består av 7 medlemmer, nemlig 4 representanter 
valgt av årsmøtet, 1 representant utpekt av KS og 2 
representanter valgt av og blant medarbeidere ansatt i 
Biblioteksentralen SA eller datterselskaper eid med minst 
51 % av Biblioteksentralen SA. Styret skal ha 2 
varamedlemmer valgt av årsmøtet, 1 varamedlem utpekt 
av KS og 2 varamedlemmer valgt av og blant de ansatte i 
BS konsern. Styremedlemmene fungerer for to år av 
gangen. Varamedlemmene fungerer for ett år av gangen, 
bortsett fra varamedlemmet til KS som fungerer for to år i 
gangen. Et styremedlem blir stående inntil nytt medlem 
er valgt eller oppnevnt, selv om tjenestetiden er utløpt. 
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til 
å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Melding om 
tilbaketreden gis med rimelig forhåndsvarsel til styret, og 
det organ som har foretatt valg eller utnevning, utenom 
årsmøtet. 

Styremedlemmene velges eller utpekes på følgende måte: 
Hvert årsmøte velger 2 medlemmer etter innstilling fra 
valgkomiteen. Gjenvalg kan finne sted. Det utpekte 
medlemmet fra KS med varamedlem oppnevnes av KS 
for to år av gangen. De ansattes 2 medlemmer med 
varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Styrets varamedlemmer fungerer for ett år av gangen 
bortsett fra varamedlemmet fra KS (se ovenfor). Hvert 
årsmøte velger 2 varamedlemmer i numerisk rekkefølge 
etter innstilling fra valgkomiteen. De ansattes 2 
varamedlemmer velges av og blant de ansatte i numerisk 
rekkefølge. 

Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet for to år av 
gangen, etter innstilling fra valgkomiteen i samsvar med 
retningslinjene for valgkomiteens arbeid.  Valget skal 
skje skriftlig hvis minst én representant ønsker det.

Styret har overordnet ansvar for virksomheten i 
Biblioteksentralen i samsvar med vedtektene og 
årsmøtets beslutninger samt i samsvar med 

bestemmelsene i samvirkeloven om styrets forvaltnings- 
og tilsynsansvar. 

Styret skal i den forbindelse sørge for forsvarlig 
organisering av virksomheten, fastsette overordnede 
planer og budsjetter for virksomheten samt påse at 
regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 
betryggende kontroll.  

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til 
stede. Sakene avgjøres ved vanlig flertall. Ved 
stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
Administrerende direktør har ansvar for den daglige 
ledelse av virksomheten i samsvar med de retningslinjer 
og pålegg styret har gitt samt i samsvar med 
bestemmelsene i samvirkeloven om daglig leders ansvar 
og plikter. Styret skal fastsette en styreinstruks. 
Styreinstruksen skal inneholde nærmere regler om styrets 
arbeid og saksbehandling, samt gi retningslinjer om 
hvilke saker som skal styrebehandles og administrerende 
direktørs arbeidsoppgaver og plikter overfor styret.

§§  1010    HvordanHvordan  selskapetselskapet  forpliktesforpliktes

BiblioteksentralenBiblioteksentralen  forpliktesforpliktes  vedved  underskriftunderskrift  avav  styretsstyrets    
lederleder  (eller(eller  ii  hans/henneshans/hennes  fraværfravær  nestleder)nestleder)  ogog  denden  ansatteansatte  
administrerendeadministrerende  direktørdirektør  ii  fellesskap.fellesskap.  StyretStyret  kankan  meddelemeddele  
prokura.prokura.

§§  1111    RevisjonRevisjon

EnEn  statsautorisertstatsautorisert  revisorrevisor  skalskal  velgesvelges  avav  årsmøtet.årsmøtet.  RevisorRevisor  
skalskal  ii  denden  utstrekningutstrekning  detdet  følgerfølger  avav  godgod  revisjonsskikk,revisjonsskikk,  
granskegranske  selskapetsselskapets  årsoppgjør,årsoppgjør,  regnskaperregnskaper  ogog  behandlingbehandling  
avav  andreandre  saker.saker.

§§  1212  ÅrsoppgjørÅrsoppgjør

VedVed  utløpetutløpet  avav  hverthvert  kalenderårkalenderår  foretasforetas  fullstendigfullstendig  
regnskapsoppgjør.regnskapsoppgjør.  FørFør  avslutningavslutning  skalskal  allealle  posterposter  somsom  
vedrørervedrører  åretåret  værevære  avsluttetavsluttet  ii  samsvarsamsvar  medmed  forsiktigforsiktig  ogog  
godgod  forretningsskikk.forretningsskikk.  HerunderHerunder  skalskal  dede  nødvendigenødvendige  
avskrivningeravskrivninger  værevære  foretatt.foretatt.  ForetaketForetaket  skalskal  alltidalltid  haha  enen  
forsvarligforsvarlig  egenkapital.egenkapital.

ForetaketsForetakets  årsoverskuddårsoverskudd  kankan  disponeresdisponeres  til:til:
1.1. AvsetningAvsetning  tiltil  annenannen  egenkapital.egenkapital.
2.2. Etterbetaling.Etterbetaling.
3.3. AvsetningAvsetning  tiltil  etterbetalingssfond.etterbetalingssfond.  EventuellEventuell  

utbetalingutbetaling  frafra  etterbetalingsfondetterbetalingsfond  skalskal  foretasforetas  medmed  
grunnlaggrunnlag  ii  medlemmenesmedlemmenes  omsetningomsetning    medmed  BSBS  dede  
sistesiste  tretre  regnskapsårregnskapsår  førfør  årsmøtet.årsmøtet.

4.4. AvsetningAvsetning  tiltil  medlemskapitalkonti.medlemskapitalkonti.
5.5. ForrentingForrenting    ogog  annenannen  økningøkning  avav  andelsinnskuddandelsinnskudd  ogog  

medlemskapitalkonti.medlemskapitalkonti.

ÅrsmøtetÅrsmøtet  kankan  ikkeikke  vedtavedta  disponeringdisponering  avav  høyerehøyere  beløpbeløp  ennenn  
detdet  styretstyret  foreslår.foreslår.
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§§  1313    VedtektsendringerVedtektsendringer

VedtektsendringerVedtektsendringer  kankan  besluttesbesluttes  avav  årsmøtetårsmøtet  medmed  2/32/3  avav  
dede  avgitteavgitte  stemmene.stemmene.

ForFor  vedtektsendringervedtektsendringer  somsom  innebærerinnebærer  
1.1. vesentligevesentlige  endringarendringar  avav  formålsparagrafen,formålsparagrafen,
2.2. bestemmelserbestemmelser  omom  åå  økeøke  medlemmenesmedlemmenes  

heftelser,heftelser,
3.3. skjerpetskjerpet  pliktplikt  tiltil  åå  gjøregjøre  innskuddinnskudd  ii  foretaket,foretaket,
4.4. innføringinnføring  avav  omsetningspliktomsetningsplikt  medmed  foretaketforetaket  

ellereller  vesentligvesentlig  skjerpingskjerping  avav  slikslik  plikt,plikt,  ellereller
5.5. begrensningerbegrensninger  avav  rettenretten  tiltil  åå  meldemelde  segseg  ut,ut,

kreveskreves  tilslutningtilslutning  frafra  minstminst  4/54/5  avav  dede  avgitteavgitte  
stemmene.stemmene.  

§§  1414    UtmeldingUtmelding
UtmeldingUtmelding  frafra  BiblioteksentralenBiblioteksentralen  kankan  skjeskje  medmed  33  
månedersmåneders  skriftligskriftlig  varselvarsel  tiltil  styret.styret.  TilbakebetalingTilbakebetaling  avav  
andelsinnskuddandelsinnskudd  skjerskjer  33  månedermåneder  etteretter  nesteneste  
regnskapsoppgjør.regnskapsoppgjør.  

ErEr  selskapetsselskapets  midlermidler  mindremindre  ennenn  denden  samledesamlede  
andelskapital,andelskapital,  nedskrivesnedskrives  detdet  utmeldteutmeldte  medlemsmedlems  
tilgodehavendetilgodehavende  ii  forholdforhold  tiltil  dette.dette.  UtmeldteUtmeldte  medlemmermedlemmer  
harhar  ingeningen  rettrett  tiltil  etterbetaling.etterbetaling.

§§  1515    OppløsningOppløsning  avav  selskapetselskapet

ÅrsmøtetÅrsmøtet  kankan  medmed  4/54/5  avav  dede  tilsluttedetilsluttede  medlemmenesmedlemmenes  
stemmerstemmer  fattefatte  beslutningbeslutning  omom  åå  oppløseoppløse  BiblioteksentralenBiblioteksentralen  
SA.SA.  VedVed  vedtakvedtak  omom  oppløsningoppløsning  skalskal  årsmøtetårsmøtet  velgevelge  etet  
avviklingsstyreavviklingsstyre  somsom  skalskal  foreståforestå  arbeidetarbeidet  medmed  oppløning.oppløning.

VedVed  oppløsningoppløsning  avav  BiblioteksentralenBiblioteksentralen  SASA  skalskal  foretaketsforetakets  
midlermidler  førstførst  gågå  tiltil  dekningdekning  avav  foretaketsforetakets  gjeldgjeld  tiltil  sinesine  
kreditorer.kreditorer.  DersomDersom  detdet  erer  midlermidler  igjenigjen  etteretter  dekningdekning  avav  
foretaksgjeld,foretaksgjeld,  harhar  medlemmenemedlemmene  rettrett  tiltil  åå  fåfå  utbetaltutbetalt  
andelsinnskuddandelsinnskudd  ogog  inneståendeinnestående  påpå  medlemskapitalkonti.medlemskapitalkonti.  
GjenværendeGjenværende  midlermidler  forvaltesforvaltes  avav  KSKS  tiltil  fremmefremme  avav  
biblioteksakenbiblioteksaken  ii  Norge.Norge.


