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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Onsdag den 13. maj 2020, kl. 10.00 – 13.00 
         
 
Deltagere:    Tine Segel, Jette Fugl, Andreas Damsbo Brix, Daniel Ackey, Gitte 

Andersen, Jacob Holm Krogsøe, Julie Arndrup, Kristine Sofie Højen, 
Martin Schmidt-Nielsen, Nikoline Dohm Lauridsen, Rikke Blaabjerg,  
Sarah Elizabeth Hvidberg og Helle Fridberg (medarbejderrepræsentant) 

   
Torben Jensen, Anette Lerche, Anders Grønbæk, Niels Bergmann (punkt 
3) og Gitte Holm (referent)    

 
 
Sted:   Virtuelt møde / https://ki.whereby.com/hovedbestyrelsen  
 
 
Mødeleder:  Tine Segel 
 
 
Ordstyrer:   Torben Jensen 
 
 

 
 

1. Afrapportering fra de politiske udvalg på baggrund af skriftlig status 
 
2. Opfølgning på Corona situation 

 
3. Tema for Fagligt Landsmøde 2020 

 
4. OK21 - forlængele af offentlige overenskomster, Corona 

 
5. Orienteringspunkter 

 
5.1 Meddelelser 

 
5.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 

 
5.3 Orientering fra sekretariatet 

 
6. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 28. april 2020 

 
7. Eventuelt 

 
 
 
1. Afrapportering fra de politiske udvalg på baggrund af skriftlig status  

 
Tine Segel orienterede om, at afrapportering fra de politiske udvalg var en opsamling over 
status for arbejdet i de tre udvalg. 
 
Udvalgsarbejdet har været på standby som følge af Corona-situationen, og det oprindeligt 
planlagte møde i udvalgene inden dagens hovedbestyrelsesmøde er blevet aflyst. 
 
Medarbejderne i sekretariatat vender gradvist tilbage til kontoret i løbet af de næste 3-4 uger,  

https://ki.whereby.com/hovedbestyrelsen
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og Tine Segel ville gerne høre hovedbestyrelsens holdning til så småt at starte 
udvalgsarbejdet op igen. 

 
Forbundet har ansat Anders Grønbæk som ny forhandlingschef fra 1. juli 2020 men er pr. 1. 
maj begyndt arbejdet i sekretariatet i en konsulentstilling her de første to måneder.  

Jette Fugl mente, at jo mere, der kan normaliseres i det politiske arbejde des bedre, så det 
vil være godt at få sat gang i udvalgsarbejdet igen, men der skal selvfølgelig tage højde for 
de begrænsninger, der måtte være. 

Tine Segel nævnte, at forretningsudvalget på møde den 4. juni vil se på planlægning i forhold  
til det politiske arbejde. 

 Konklusion: 

Hovedbestyrelsen tog orientering om status for arbejdet i de politiske udvalg til efterretning 
og besluttede at starte arbejdet op i udvalgene igen snarest muligt. 

 
 
2. Opfølgning på Corona situation  
 

Genåbning af biblioteker og det politiske arbejde hermed 
 
Tine Segel nævnte, at hun på hovedbestyrelsens orienteringsmøde den 5. maj havde 
berettet om arbejdet blandt biblioteksorganisationerne og de møder, der har været afholdt 
også i Kulturministeriet. 
 
Der blev holdt sektormøde den 5. maj i Kulturministeriet, og biblioteksorganisationerne 
sendte revideret scenarieoplæg fra kulturinstitutionerne indeholdende 3 scenarier samt 
adgang for bestemte brugergrupper og bad på mødet om ensrettede retningslinjer i forhold til 
karantænekrav for materialer eller ej. 
 
Tine Segel og Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening, blev efterfølgende 
kontaktet af Erik Hofmeister, Det Kongelige Bibliotek, vedr. kørselsordning. Den 7. maj holdt 
Tine Segel og Michel Steen Hansen møde med Erik Hofmeister, og han vil på vegne af Det 
Kongelige Bibliotek rykke for svar på, om kørsesordning er en del af genåbningen og om 
eventuelle karantænekrav i den forbindelse.  
 
Efterfølgende har Slots- og Kulturstyrelsen svaret, at kørselsordning er en del af scenariet 
efter at bibliotekerne er kommet med i fase 2 af genåbningen.  
 
Det har været vigtigt og afgørende, at bibliotekssektoren har samarbejdet og udarbejdet 
scenarier for genåbning af bibliotekerne, og det er blevet tydeligt, at bibliotekerne er en 
institution, som danskerne savner, når de er lukket, selvom der har været digital formidling, 
hvilket vi i KI fremadrettet skal pointere i fohold til forbundets medlemmer.  

 
 Biblioteker kan åbne for udlån og aflevering fra mandag den 18. maj, hvilket giver tid til 
afklaring, men der er ikke offentligtgjort retningslinjer fra Kulturministeriet endnu. 
 
Tine Segel var indkaldt til møde den 11. maj i Kulturministeriet, hvor der blev lagt op til, at 
materiale skal i karantæne i 48 timer. En del bibliotekschefer ser det som en stor logistisk 
opgave, men hvis Sundhedsstyrelsen vurderer dette nødvendigt, er det en klar anbefaling. 
 
I Norge har man valgt ikke at indføre karantæneregler for biblioteksbøger, og det kan måske 
være en årsag til, at vi i Danmarks stadig afventer retningslinjer, da vi ønsker et klart og 
ensartet regelsæt for, om biblioteksbøger skal i karantæne eller ej. 
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Jette Fugl nævnte, at udgangspunktet er medarbejderne. Tvivlen skal komme dem til gode, 
og det er vigtigt at have retningslinjer. 
 
Tine Segel ønskede en sundhedsfaglig vurdering af, om biblioteksbøger skal i karantæne 
eller ej. Det skal være sikkert for medarbejderne at håndtere, og usikkerhed omkring 
nødvendighed af karantæne eller ej er opstået grundet forskellige udmeldinger fra 
Sundhedsstyrelsen. 
 
Gitte Andersen var enig i, at fokus skal være på medarbejderne. Bibliotekschefforeningen har 
den 12. maj sendt skrivelse til deres medlemmer hvori det fremgår, at materialer skal 
rengøres grundigt og være i karantæne i 48 timer. 
 
Daniel Ackey mente, at det afgørende argument må være, at materialer har været hjemme 
hos borgerne. 
 
Tine Segel nævnte, at borgerservice er en del af mange biblioteker. Men borgerservice hører 
under Social- og Indenrigsministeriet, og biblioteker hører under Kulturministeriet, så dette 
giver nogle tværministerielle udfordringer også omkring ensartede retningslinjer, der skal 
koordineres. Som forbund kan vi signalere, at vi afventer officielle retningslinjer på 
karantænespørgsmålet, men vi skal også tænke på borgernes/brugernes tillid, så de ikke på 
den baggrund bliver utrykke ved at anvende bibliotekerne. Det skal både være trygt for 
medarbejdere og borgere/brugere. 
 
Martin Schmidt-Nielsen mente, at det er vigtigt, at de retningslinjer, der gælder på 
kulturområdet, formidles videre til Undervisningsministeriet i forhold til skolebiblioteker etc., 
så der er samme retningslinjer. 
 
Tine Segel var enig i, at vi skal være med til at sikre, at retningslinjerne er ens på tværs af 
bibliotekssektoren. Det er blevet meget tydeligt, at kommunerne er selvstændige enheder og 
har håndteret det forskelligt også i forhold til dagtilbud, ældreområdet etc. 
 
Jette Fugl spurgte, og fag- og forskningsbibliotekerne også skal have retningslinjer fra 
Kulturministeriet. 
 
Tine Segel sagde, at Det Kongelige Bibliotek deltager i møderne med Kulturministeriet, og 
Tine Segel har i sidste uge orienteret DFFU jf. retningslinjer fra Kulturministeriet. 
Kørselsordning hører ind under Kulturministeriet, og det er vigtigt, at materialer håndteres 
ensartet. 
 
Martin Schmidt-Nielsen mente, at det er vigtigt, at bibliotekscheferne på 
uddannelsesbiblioteker og forskningsbiblioteker anvender de samme retningslinjer som på 
folkebibliotekerne. 
 
Tine Segel sagde, at hun vil kontakte GAEB og DFFU og høre, hvordan de oplever 
spørgsmål omkring karantæneregler. OBS! Dette har siden løst sig selv med udmeldingerne i 
retningslinjerne, så derfor nåede der ikke at være kontakt omkring dette 
 
Status fra Akademikerne 
 
Torben Jensen orienterede om, at omkring 30 organisationer på AC’s Task Force møder 
taler om intern koordinering med Akademinerne’s ledelse blandt andet i forhold til deres 
forhandlinger med f.eks. KL og i Forhandlingsfællesskabet. I den forbindelse har 
Akademikerne  udsendt diverse politikpapirer til høring i organisationerne. 
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Anders Grønbæk, der fremover vil overtage Torben Jensens plads ved Task Force møderne 
nævnte, at der på seneste Task Force møde har været diskuteret et spørgmål om en konkret 
sag, hvor et medlem har været udlånt til plejesektoren og haft opgaver af faglig karakter, 
hvilket vi ikke vurderer, er forsvarligt. Dette er meddelt Akademikerne, som vil bringe det 
videre i deres dialog med KL og i forhandlingerne om en eventuel forlængelse af 
Fælleserklæringen. 
 
Vi er i Forbundet opmærksomme på, at enkelte kommuner forsøger at opnå besparelser ved 
at bruge andre personalegrupper til opgaver, som de kan have svært ved at få løst på anden 
vis. 
 
I forhold til genåbning af bibliotekerne den 18. maj, er vi også opmærksomme på, at nogle 
medarbejdere måske skal forblive i det job, de er blevet udlånt til, mens andre kommer 
tilbage til deres arbejde på biblioteket. Dette bringes op på Task Force møde i 
Akademikerne, som vil drøfte det med KL. 
 
Kommunikation 
 
Anette Lerche nævnte, at Forbundet har bakket op omkring Fælleserklæringen. Det er en 
balance omkring udlån af medarbejdere, og der er eksempler på, hvor det er gået godt og 
eksempler på, hvor det er gået mindre godt. 
 
Forbundet ønsker sundhedsfaglige retningslinjer og har generelt tillid til de sundhedsfaglige 
udmeldinger. 
 
I forhold til medlemmerne skal der gøres opmærksom på, at forbundet ved formanden samt 
hele bibliotekssektoren har gjort et stort stykke arbejde i processen omkring genåbning af 
biblioteker. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg spurgte, om der er fokus på kommunikation omkring de 
privatansatte medlemmer og ikke kun omkring de offentligt ansatte. 
 
Anette Lerche svarede, at der har været cases omkring hjemmearbejde, men der har 
generelt været travlt omkring kommunikation i forhold til det offentlige arbejdsmarked. 
Forbundet har ikke været kontaktet af særlig mange privatansatte medlemmer, men hvis 
hovedbestyrelsen hører om relevante spørgsmål fra privatansatte, må de meget gerne 
kontakte Anette Lerche. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg nævnte, at hendes arbejdsopgaver har ændret sig meget grundet 
Corona-situationen og hjemmearbejde. Arbejdsmiljøet bør være et opmærksomhedspunkt. 
 
Anette Lerche sagde, at kommunikationsafdelingen vil lave en undersøgelse omkring, 
hvordan Corona har ændet medlemmernes arbejdsliv.  
 
Torben Jensen nævnte, at der på Task Force møder i Akademikerne har været stort fokus på 
organisationernes privatansatte medlemmer, da man har været først med retningslinjer for de 
privatansatte, men generelt tager Forbundet udgangspunkt i henvendelser fra medlemmerne. 
 
Tine Segel mente, at det er godt at gøre opmærksom på arbejdsmiljø etc. og eventuelt 
henvende os til de privatansatte medlemmer. 
 
Jette Fugl foreslog at kontakte Privatgruppen. Man har mange steder grebet ting an på nye 
måder eksempelvis i forhold til undervisning, der har været gode erfaringer omkring. 
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Anders Grønbæk nævnte, at de i Rådgivning og Forhandling løbende drøfter 
medlemshenvendelser og sager, og der har ikke været sager, der knytter sig til det private 
område. 
 
Gitte Andersen sagde, at mange medlemmer oplever at have lige så travlt nu, som inden 
Corona-krisen. Akademikernes formand har udmeldt, at der generelt skal mere fokus på, 
hvilket arbejde organisationernes medlemmer udfører. Der er også kritiske funktioner andre 
steder end i sundhedssektoren. 
 
Jette Fugl oplevede som TR, at flere af hendes kolleger føler sig pressede over konstant at 
skulle deltage i digitale møder. Jette Fugl foreslog at kontakte TR-kollegierne og høre om 
deres erfaringer/historier i forhold til arbejdsmiljø og hjemmearbejde. 
 
Nikoline Dohm Lauridsen mente, at nogle medarbejdere har følt sig meningsløse i deres 
arbejde, hvilket også kan give stress. Der kan komme reaktioner, som vi ikke har set endnu. 
Det skal understreges, hvorfor KI’s medlemmer er vigtige. 
 
Konklusion: 
 
Det er vigtigt, at KI som medlemsorganisation er med ved møder i bl.a. Kulturministeriet, 
deltager i Task Force møder i Akademikerne og orienterer AC om konsekvenser af 
udmøntning af Fælleserklæringen, så de kan tage det med til møder med KL og ved 
eventuelt genforhandling af Fælleserklæringen.  
 
Bibliotekssektorer er bred i forhold til folkebiblioteker, gymnasiebiblioteker, skolebiblioteker, 
fag- og forskningsbiblioteker etc. Tine Segel orienterer GAEB og DFFU om status for de 
sidste par ugers møder i Kulturministeriet. 
 
Der afventes eventuel genforhandling af Fælleserklæringen. 
 
Der skal være fokus på Privatområdet. I nyhedsbrev til de privatansatte, der sendes ud i 
denne uge, kommer der en hilsen fra formanden. De privatansatte skal opfordres til at 
kontakte forbundet i forhold til eksempelvis arbejdsmiljø og ændring i deres arbejdsopgaver. 
Hvad skal vi fremadrettet lære af Coronakrisen og hjemmearbejde. 
 
Der skal være fokus på medlemmernes værdi. 

 
 
3. Tema for Fagligt Landsmøde 2020 
 

Niels Bergmann deltog under punktet og orienterede om, at det er besluttet, at Forbundet 
skal afholde Fagligt Landsmøde i efteråret 2020, og der er booket plads på Scandic 
Sydhavnen i København i weekenden den 14.-15. november 2020. 
 
Forretningsudvalget godkendte på møde den 18. marts 2020, at det overordnede tema for  
konferencen bliver ”Fremtidens kompetencer”. 
 
Der er behov for nye kompetencer og for kompetencer, som bygger oven på det, som 
medlemmerne kan i forvejen. Behovet ændrer sig løbende, og der er brug for et andet 
kompetencesæt end tidligere, når der fremover skal løses andre og mere krævende opgaver. 
Det gælder både på det mere klassiske arbejdsmarked for forbundets medlemmer og på de 
nye arbejdsmarkeder, hvor medlemmernes færdigheder kan anvendes på nye måder.  
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I udviklingen og planlægningen af konferencen vil sekretariatet efter behov inddrage 
forskellige ressourcer og indhente viden, både indefra og udefra for at generere idéer til 
indgangsvinkler, subtemaer, oplægsholdere osv. I planlægningen inddrages formand og 
FU/HB undervejs. 
 
Arbejdsmarkedsanalysen, som Mercuri Urvall gennemførte i 2018, peger på et markant 
behov for et supplement til de klassiske bibliotekarkompetencer på tværs af sektorerne.  

 
Derudover har forbundet udviklet en Kompetencemodel, der skal inspirere til at se på  
kompetencer med nye øjne og se fremtidens muligheder fra en ny vinkel. 
 
Endelig er der Visionsprojektet omkring fremtidens arbejdsmarked. 
 
Martin Schmidt-Nielsen syntes, at det er et spændende og relevant tema. Forbundet skal 
samtidig promovere tilbud som eksempelvis Kompetencemodellen, og gøre opmærksom på, 
hvordan man udfører sit arbejde i forhold til Corona – virtuelle løsninger etc. 
 
Niels Bergmann gjorde opmærksom på, at det er vigtigt med den brede pensel til refleksion 
og inspiration. 
 
Jette Fugl syntes også, at temat var godt. Det er vigtigt, at siloerne nedbrydes, og man kan 
godt have interesse for et område, selvom det ikke er ens eget arbejdsområde. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg spurgte, om faggrupperne kan inddrages i planlægningen, da de 
ved, hvad der er af kompetencebehov på deres område. 
 
Gitte Andersen var enig med Sarah Elizabeth Hvidberg. 
 
Martin Schmidt-Nielsen var enig med Jette Fugl. Vi skal få øje på kompetencer inden for 
andre felter, end vores eget i forhold til at søge job i andre sektorer. 
 
Tine Segel var enig i, at det støtter mobilitet. Der skal efter behov inddrages ressourcer og 
indhentes viden. Tidligere år har der været nedsat en arbejdsgruppe, men nu er fomatet lidt 
anderledes, hvilket Niels Bermann er opmærksom på. Tine Segel var glad for, at 
hovedbestyrelsen var enig i, at temaet er godt og aktuelt. 
 
Niels Bermann sagde, at det er vigtigt at tænke det bredt, da Fagligt Landsmøde kun løber 
over to dage. Vi skal ogå have deltagerne til at tale sammen om, og ambitionsniveauet er at 
få medlemmerne til at tænke anderledes i forhold til jobrotation. I forhold til 
arbejdsgruppe/idégruppe, vil Niels Bergmann inddrage ressourcer, så godt som det kan lade 
sig gøre.  
 
Torben Jensen nævnte, at Fagligt Landsmøde p.t. planlægges afholdt, men det er naturligvis 
afhængigt af Corona situationen på det tidspunkt, og hvis situationen forværres, træffes der 
anden beslutning på det tidspunkt. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tiltræder temaet og ser frem til et godt Fagligt Landsmøde. 
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4. OK21 – Forlængelse af offentlige overenskomster, Corona  
 

Punktet er fortroligt. 
 

 
5. Orienteringspunkter  
 
 
 5.1 Meddelelser 
 
 Tine Segel 

  
 Marts 
 
 Den 2/3 Oplæg på TR uddannelse 

Den 4/3 Styregruppemøde, Tænketanken Danmarks Biblioteker 
Den 5/3 Lederkollegie i Forbundet Kultur og Information 
Den 7/3 Deltagelse i Deadline DR2 
Den 9/3 TR OK landsmøde 
Den 10/3 AC Bestyrelsesmøde 
Den 11/3 Pernille Bendix, Kulturordfører DF 
Den 19/3 Forbrugerrådet Tænk, bestyrelsesmøde (online) 
Den 25/3 Formandsmøde i fællesrepræsentationerne (online) 
Den 25/3 Referencefaggruppe, Udvikling af pilotuddannelsen – AUA projekt (online) 
 
April 
 
Den 2/4 HB-møde (online) 
Den 16/4 Dialog omkring folkebiblioteker, BCF, DB og Forbundet Kultur og Information – 

med efterfølgende møder søndag (online) 
Den 20/4 Ekstraordinært AC Bestyrelsesmøde (online) 
Den 20/4 Fremfærd Bruger (online) 
Den 28/4 FU møde (online) 
 
 
Den 30/4 Møde Kulturministeriet omkring genåbning, Kulturminister Joy Mogensen 

(online) 
 
Maj 
 

 Den 1/5 Sektormøde, Kulturministeriet (online) 
 Den 4/5 Møde i OK21 TR arbejdsgruppe (online) 
 Den 5/5 Sektorpartnermøde, Kulturministeriet (online) 
 Den 5/5 AC bestyrelsesmøde (online)    
 Den 6/5 Onlinemøde i Dataetisk netværk – Mandag Morgen – Jonas Christoffersen 

(online) 
 Den 11/5 Sektorpartnermøde, Kulturministeriet (online) 

 
 

Gitte Andersen 
 
 Den 29/4 TR-Kollegiet for de små og store fag- og forskningsbiblioteker 
 Den 5/5 TR-Kollegiet Region Syddanmark 
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 5.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 
 Tine Segel orienterede om, at der den 18. maj er indkaldt til møde i Akademikerne omkring 

grænsedragning af kandidat i børnelitteratur på Aarhus Universitet. KI vil i lighed med Data 
Science gerne have forhandlingsretten. 

 
 Lone Rosendal har d.d. sendt mail til hovedbestyrelsen og orienteret om, at Akademikerne 

har offentliggjort AC-arbejdsmiljøundersøgelse 2020 på deres hjemmeside og vedhæftet 
rapporten til orientering. 

 
 Der holdes bestyrelsesmøde i Akademikernes A-kasse den 14. maj. Man er ved at udarbejde 

ny strategi i A-kassen. 
 

5.3 Orientering fra sekretariatet 

 Torben Jensen orienterede om, at der er ved at blive udarbejdet retningslinjer for 
medarbejdernes tilbagevenden til sekretariatet, hvor det de første uger vil blive i hold. I 
forhold til hele Akademikerhuset, er der flere andre organisationer end KI, og der skal træffes 
foranstaltninger i forhold til fælles kantine, mødelokaler og rengøring. 

 
 Anders Grønbæk er ansat som Forhandlingschef og tiltræder stillingen pr. 1. juli, når Bruno 

Pedersen går på pension ved udgangen af juni. Anders Grønbæk fungerer indtil da som 
konsulent i Rådgivning og Forhandling i maj og juni måned. 

 
 
6. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 28. april 2020  
 
 Der var ingen bemærkninger til referatet. Den 4. juni gennemgår forretningsudvalget den 

politiske plan og drøfter, hvornår forretningsudvalg og hovedbestyrelse fysisk kan mødes 
igen. 

 
 

7.  Eventuelt  
 

Daniel Ackey spurgte, om forbundet har tilkøbt licenser, så der eventuelt kan holdes virtuelle 
faggruppemøder og TR-kollegiemøder. 
 
Torben Jensen sagde, at det vil være lettest, hvis faggrupperne selv køber licenser, men de 
kan godt bruge forbundets licens til Whereby. 
 
Martin Schmidt-Nielsen orienterede om, at Bogbustræf er aflyst. 
 
Jette Fugl nævnte, at Seniorgruppens generalforsamling er aflyst. 

 
 
Politikertid kl. 12.45 – 13.00 
  
 


