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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Fagligt 
Landsmøde

i ord og
billeder

Lederens gode råd: 
Sådan kommer du 

til jobsamtale

Dine kompetencer er
efterspurgte i det private

Din tid på
internettet
belaster klimaet

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



»Personer, der
arbejder med ind-
samling og formid-
ling af information 
og materialer, har 
kompetencer, der 
er en stigende ef-
terspørgsel efter.”
Kristian Binderup Jørgensen,
økonom i Kraka

Opsamling fra Fagligt Landsmøde Online side 18-21 www.bci.dk

Belysning er afgørende for at skabe den rigtige atmosfære og et godt arbejdsmiljø.  
Tilpassede belysningsløsninger kan understrege zoner eller funktioner i biblioteket.  
Uanset stil, størrelse eller placering vil lys spille en vigtig rolle i den samlede  
biblioteksoplevelse.

Find inspiration på www.bci.dk/belysning.

BELYSNING FORBEDRER BIBLIOTEKSOPLEVELSEN
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04 Aktuelt Interview:
 Debatindlæg for faglig stolthed og retfærdighed. 
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28 Dine kompetencer er efterspurgte på et bredt arbejdsmarked

30 Detektiv og kommunikator i global videnvirksomhed

32 Sådan kommer du til jobsamtale - ifølge en arbejdsgiver

34 Langt fra Open Access til dansk forskning?

38 HB-noter
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 Jeg savner at møde medarbejderne.   
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Velkommen tilbage 
Reportage fra bibliotekernes genåbning den 21. april.

18

Vores internetkommunikation er 
(stadig) en skjult klimasynder, men 
der er også grønt håb. 

Højdepunkter fra Fagligt 
Landsmøde Online.

10

Hjemmearbejdets
(klima)bagside

FREMTIDENS
KOMPETENCER
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»Faglig stolthed, respekt for kvalifikationer og retfær-
dighed« var de tre årsager til, at Anders Didriksen, for-
mand for Privatgruppen, og Lena Kristin Berard Høyer, 
bestyrelsesmedlem i BØFA, skrev et debatindlæg til
Politiken under overskriften: Løndumping på bibliotekerne.

4

Debatindlæg for 
faglig stolthed 
og retfærdighed
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»Når Københavns Kommunes Biblioteker opslår en stilling 
som ’børnevært’, en stilling, der til forveksling ligner en akade-
misk uddannet bibliotekars, minder det eksempelvis meget om 
løndumping. For der er tale om en børnebibliotekarstilling, der 
slås op som en HK-stilling, bare ikke til den løn, en faguddannet 
bibliotekar er kvalificeret til.«
   Sådan skriver Anders Didriksen, formand for Privatgruppen, 
og Lena Kristin Berard Høyer, bestyrelsesmedlem i BØFA, i et 
debatindlæg i Politiken den 9. april. Den faglige indignation 
skinner tydeligt igennem. Men hvad fik de to til tasterne?

Lena: For mig handlede det om min faglighed. Jeg har taget 
en videregående uddannelse og efterfølgende videreuddannet 
mig i formidling til børn, og jeg ved lige så meget om informa-
tionssøgning og databaser som voksenbibliotekarer. Derfor er 
det nedgraderende at læse i et jobopslag, at man søger efter 
»børneværter«, som noget, man kan lære uden at være aka-
demisk uddannet, hvis man »lige får et par hurtige kurser«. Jeg 
føler, at man siger, at det ikke er særlig svært at anbefale bøger 
til børn. Alt for mange tror, at de ved noget om børnelitteratur, 
fordi de ved, hvad deres egne børn kan lide at læse. Men hvis 
man eksempelvis skal holde booktalk for en 6. klasse, så skal 
du jo kunne formidle til dem, der slet ikke læser, og du skal 
ramme plet, selvom de måske har læseevner eller interesser, 
der svarer til helt andre klassetrin. Jeg kan godt være bekymret 
for, at de familier, der kommer på et bibliotek, hvor der ikke er 
en børnebibliotekar, vil opleve, at de ikke får en bedre littera-
turformidling, end de havde fået, hvis de havde skrevet ud til 
deres venner på Facebook. Og jeg synes, at det er problematisk, 
at bibliotekarer udelukkes fra at søge stillingen, fordi der skal 
aflønnes efter en HK-overenskomst. 

Anders: Jeg tænkte meget på det kompetencemæssige. At 
man gør rovdrift på vores kompetencer og taler dem ned, 
og endelig er jeg også optaget af retfærdigheden i det. At 
man skal have den løn, man er berettiget til. Jeg kan jo godt 
forestille mig nyuddannede eller ledige, der vil føle sig presset 
til at søge et job, hvor de vil få mindre i løn, end de er kvalifice-
ret til, og sådan en udvikling på arbejdsmarkedet vil jeg gerne 
forhindre. Jeg har selv været på arbejdsmarkedet i mere end ti 
år, og det gør, at jeg ikke er bange for at sige de her ting. Både 
Lena og jeg har taget forbundets meningsdanneruddannelse og 
mener, at vi som fag skal blive bedre til at bruge vores stemme, 
når vi rammes af indignation, vrede eller undren. 

Hvilke reaktioner har I fået på jeres indlæg?

Lena: Det er angstprovokerende at sende et indlæg 
afsted. Hvad hvis min chef ser det, eller hvis min chefs 
chef ser det og opfatter det som et angreb? Jeg har også 
tænkt over, at jeg har kolleger med andre fagligheder, 
og at de ikke skal opleve mit indlæg som et angreb eller 
en kritik. Jeg har selv som medarbejderrepræsentant 
været med til at ansætte andre fagligheder, men altid i 
stillinger, som bibliotekarer kunne søge på lige fod, fordi 
det handler om, at man skal ansætte den mest kvalifi-
cerede til stillingen. 

Anders: Vi har fået meget positive reaktioner fra andre 
bibliotekarer, der klart giver udtryk for, at de er glade 
for, at vi tager bladet fra munden og skriver om den her 
problematik. Det, vi ikke kan vide, er, om det får nogen 
effekt. Har de for eksempel læst det på ledelsesgangen? 

Hvad håber I at opnå?

Lena: Det fedeste ville være, hvis vi kunne komme 
ind i hovedet på kulturborgmesteren i København og 
generelt blive bemærket på ledelsesgangene og vise, at 
vi ikke bare er en hyggeforening eller flødeskummet på 
lagkagen. Bibliotekarer og biblioteker er grundpillerne 
for demokrati og lige mulighed for uddannelse. Vi kunne 
slet ikke have vores skole- og uddannelsessystem, hvis 
vi ikke havde bibliotekarer. Folk tænker på biblioteker 
som et alternativ til biografer og museer, men selvom 
jeg ser mig selv som en del af kultursektoren, så er jeg 
også en del af uddannelsessektoren.

Anders: Debatindlægget er en kritik af, at man sætter 
fagligheden i anden række. Det skal siges højt, at det, 
man gør i København, ikke er specielt godt, hverken for 
dem selv, deres lånere eller medarbejdere. Det kan jeg 
gøre, fordi jeg ser det udefra, men mit håb er, at hvis jeg 
åbner op for sluserne, så kan der være andre, der også vil 
fortælle, hvad der foregår. Og så håber jeg, at min fag-
forening har en holdning til det. Jeg synes, at forbundet 
har været for stille, for hvorfor har man en fagforening, 
hvis den ikke siger noget?

Man må ikke 
sætte fagligheden 
i anden række, 
mener de to 
debattører.

�



6

A
K

T
U

E
LT

 IN
T

E
R

V
IE

W

6 · Perspektiv · Maj 2021

�

Vi skal prioritere fagligheden 
Forbundet Kultur og Information: 

Forbundet Kultur og Information er opmærksom 
på annonceringen efter børneværter, fortæller 
forhandlingschef Anders Christian Grønbæk. 
   Principielt er sagen klar, siger han:
   - Hvis man laver HK-arbejde, skal man ansættes 
på en HK-overenskomst. Og laver man bibliote-
kararbejde, skal man ansættes på en AC-over-
enskomst. Og det, der afgør, om der er tale om 
løndumping, er, hvorvidt man indplaceres på den 
rigtige overenskomst, siger forhandlingschefen. 
   For ham er det afgørende, at akademisk arbejde 
aflønnes efter akademikernes overenskomst, 
og det er også dette, som forbundet nu følger i 
forhold til de opslåede børneværtsstillinger. 

BEHOV FOR STÆRKE KOMPETENCER

Men ud over det fagretslige spor, der altså ikke 
er afklaret endnu, er der også et andet vigtigt 
spørgsmål i forhold til børneværtstillingerne, og 
det handler om en risiko for udvanding af faglig-
heden, påpeger Tine Segel, formand i Forbundet 
Kultur og Information.
   Hun lytter til kritikken af, at forbundet ikke har 
markeret sig synligt i forhold til børneværtssagen 
i København: 
   - Men for mig er det vigtigt at understrege, at 
forbundet er i dialog med København, og at der er 
lydhørhed på begge sider, siger hun. Derfor udta-
ler hun sig ikke i detaljer, men forholder sig mere 
overordnet til emnet.
   - Generelt ser vi, at der er stort fokus på 

at tænke bibliotekerne og medarbejdernes faglighed ind i 
løsningen af flere af vores store samfundsudfordringer. KL 
har eksempelvis udarbejdet et bibliotekspolitisk debatoplæg, 
der netop understreger disse tendenser, og hvori børneområ-
det specifikt er nævnt. Og vil man lykkes med at løfte disse 
opgaver, kalder det på en stærk bibliotekarfaglighed både i det 
opsøgende arbejde og i mødet med borgerne på biblioteket. 
Derfor arbejder vi i Forbundet Kultur og Information også for, 
at man ikke trækker bibliotekarfagligheden ud af biblioteket og 
det direkte møde med borgerne, siger hun.
   - Der er i det hele taget et stort fokus i samfundet på børns 
medievaner og læsning, så der er nok at tage fat på set med 
fagpolitiske briller. Derfor har jeg også inviteret mig selv til 
dialog med BØFA’s bestyrelse, for det er måske dér, vi som 
forbund kan starte med at tage fat i de faglige perspektiver 
omkring de strategiske udviklingstendenser for biblioteksbe-
tjeningen af børn og unge.
   - Vi ser med den øgede digitalisering og den store kamp om 
opmærksomhed – også børns – at der er brug for stærke for-
midlings- og informationskompetencer i bibliotekerne, og det 
er jo blandt andet det, bibliotekarer kommer med, siger Tine 
Segel. Hun mener samtidig, at sagen om børneværter viser, at 
bibliotekssektoren har været udsat for massive besparelser i 
for mange år. 
   - Hvis vi vil have en bibliotekssektor, der leverer kvalitet, så 
skal bibliotekerne holde fast i, at der er brug for stærke faglige 
kompetencer. Eksempelvis dygtige børnebibliotekarer, og så 
skal vi alle kæmpe for, at bibliotekssektoren prioriteres i kom-
munerne, så der også er økonomi til fortsat at give et godt 
bibliotekstilbud, siger hun.

Er du opsøgende, og kan du være i øjenhøjde med
både børn og deres voksne? 

Opgaverne er at:
•  Tage imod og guide børn og deres voksne  i brug af etagen
•  Medbetjene besøgende på etagen og formidle både 

litteraturen og bibliotekets øvrige tilbud 
•  Være med til at skabe læselyst
•  Afvikle aktiviteter for børnefamilier og institutioner
•  Tale med børns voksne om sprogstimulering og læselyst

Desuden er det vigtigt, at du:
•  Har erfaring med at arbejde med børn – fx fra et 

børnebibliotek, som lærer, pædagog, eller lignende.
•  Har kendskab til børnelitteratur og sprogstimulering
•  Er klar til at lære nyt om sprogstimulering, litteratur 

og læselyst 

Du vil blive klædt på til arbejdet gennem et oplæringsforløb. 
Du vil blive ansat på HK-overenskomst som
kontorfunktionær.

Udpluk fra stillingsopslaget som børnevært  
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Tre gode råd til fremtiden
– vær modig, kreativ og ’rank ryggen’ 
Vi har været i coronaboblen i over et år, og 
selvom den er nødvendig, så er den også en svær 
størrelse at være i. Vi ser de samme få menne-
sker, og det har været - hvis ikke lukket land - så 
vanskeligt at blive kulturelt beriget. Heldigvis 
lysner det nu. 
   I april kunne biblioteker og museer genåbne, og 
i starten af maj fulgte biografer, spillesteder og 
teatre efter. Med en større åbning af kulturelle 
tilbud er det nu igen muligt at få nye perspek-
tiver og input, der udvider vores mentale boble.
Det er nemlig vigtigt, at vi ikke lukker os inde i et 
mentalt ekkokammer. Vi skal beriges af kulturen 
og lytte, læse, mærke og debattere forskellige 
kilder og input. Og her spiller medlemmerne af 
Forbundet Kultur og Information en helt særlig 
rolle, når det kommer til at udvide og prikke hul på 
boblerne og dermed styrke og bevare adgangen 
til ikke blot kultur, men også information og viden 
i samfundet. 
   Analyser og tendenser viser, at der på mange af 
vores medlemmers arbejdsmarkeder er en positiv 
udvikling og nogle spændende mulighedsrum, 
som er vigtige at gribe – for os som forbund og 
for jer som ansatte. Bibliotekets vigtighed bliver 
tydelig, når bibliotekerne under nedlukning fort-
sat sikrer adgang til materialer til forsknings- og 
undervisningsbrug, samtidig med, at der arbejdes 
med den digitale transformation af rådgivning og 
services. 
   Da bibliotekets rolle under og efter coronakrisen 
blev debatteret på det bibliotekspolitisk topmøde 
i april, blev der lagt særlig vægt på, hvordan bib-
lioteket styrker demokratisk deltagelse, medbor-
gerskab og dannelse, og hvordan det faciliterer 

møder mellem mennesker og litteratur. Elementer, som 
er vigtige, hvis vi vil undgå, at vi som befolkning lukker 
os inde i bobler eller ekkokamre i stedet for at lade os 
berige af hinandens perspektiver. 
   Fra Kommunernes Landsforening (KL) er der et 
stigende fokus på og engagement i bibliotekerne. I 
januar 2021 udsendte KL et debatoplæg til alle landets 
borgmestre med en opfordring til, at kommunalbesty-
relserne drøfter bibliotekernes potentialer som element 
i kommunens andre velfærdsopgaver indenfor for ek-
sempel trivsel, sundhed og uddannelse. I forbundet har 
vi fulgt op med medlemsmøder for at orientere jer om 
oplægget og inspirere til, at I ude på arbejdspladserne 
drøfter oplægget og dermed har mulighed for at give 
faglige indspark til debatten.
   Mulighedsrum og positive forventninger var også i 
centrum, da vi på forbundets faglige landsmøde tog fat 
i fremtidens kompetencer. 
   Et tema, der hænger sammen med forbundets poli-
tiske strategi og arbejde for at skabe mere viden om 
medlemmernes kompetencer og arbejdsfelter for at 
kunne varetage medlemmernes interesser bredt. Både 
ved at skabe netværk, give rådgivning og understøtte 
kompetenceudvikling og ved at udvikle en mere mål-
rettet ekstern interessevaretagelse via debatindlæg, 
samarbejder, konferencer med mere. Tak til alle jer med-
lemmer, der deltog i vores landsmøde. I var også med til 
at sætte ord på vores særlige kompetencer og værdier 
i arbejdet med data, information, viden og kultur. Hvad 
enten det er i biblioteker eller på et stadigt bredere 
arbejdsmarked med opgaver indenfor digitalisering og 
datadreven styrkelse af den offentlige forvaltning og i 
private virksomheder. En af konklusionerne på lands-
mødet var, at vi alle hver især har et kompetencesæt, 
som gør os særlige. Men på tværs af vores forskellige 
kompetencesæt har vi også fællesnævnere, hvor vi 
bidrager til at skabe kvalificerede beslutningsgrundlag 
og styrke dannelse, demokrati og sammenhængskraft. 
   På landsmødet var jeg blandt andet moderator til en 
debat mellem tre ledere fra den kommunale, statslige 
og private sektor. Fælles for de tre var en stor respekt 
for jeres faglighed, og de gav os tre gode råd til fremti-
den med på vejen: Vi skulle ranke ryggen, tro på os selv 
som fagpersoner og kaste os modigt og kreativt ud i 
nye arbejdsopgaver. Der er brug for os!

Se eller gense oplæg og debatter fra Fagligt Landsmøde 
på kulturoginformation.dk/fremtidenskompetencer
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

»Gennem det sidste med nedlukning af de fysiske biblioteker er det blevet tydeligt, 
hvilken vigtig rolle biblioteksfunktionen spiller for elever og studerende på landets 
uddannelser,« skriver formand for GAEB, Marianne Bech Andersen, og formand i 
Forbundet Kultur og Information, Tine Segel, i et debatindlæg i REVY, Danske Fag-, 
Forsknings og Uddannelsesbibliotekers blad. 
   »Virkeligheden er dog, at unge på ungdomsuddannelserne oplever en stigende 
ulighed, der forstærkes af corona-epidemien. Uligheden skyldes meget forskellig 
adgang til materialer og vejledning i at finde dem og vurdere dem kildekritisk.«

Læs hele indlægget i REVY Januar/Marts 2021/Nr.1

»Hvis vi som 
vidensamfund ønsker 
at give vores unge de 

bedste forudsætninger 
for at gennemføre deres 

ungdomsuddannelse, 
skal vi sætte ord på 

værdien af adgangen 
til relevant information, 

bibliotekarisk 
vejledning og formid-

ling af tilgængelige 
informationsressourcer.«

Debat i REVY af formand for 
GAEB, Marianne Bech Andersen, 

og formand i Forbundet Kultur og 
Information, Tine Segel.

Corona forstærker 
uligheden på
ungdomsuddannelser

Debatindlæg: 



Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version

9

3 Så bliv en del af KI’s specialenetværk på KU

Specialet er sidste stop inden drømmejobbet. Derfor har Forbundet Kultur og 
Information oprettet et netværk for dig, der skriver speciale på Institut for Kom-
munikation. Alle studerende, der er medlem af KI, er velkomne. Meld dig ind gennem 
Facebookgruppen: Netværk for specialestuderende. Det er gratis.

Bogpanelet har udgivet rapporten 
Pejlemærker i aktuel forskning om 
læsning, som skal bidrage til at 
kvalificere debatten om læsning og 
pege på nye områder, hvor der er 
behov for mere viden. 

•  Børns, unges og voksnes fritids-
læsning er faldet de seneste 10-11 
år. Især læsning af længere og 
sammenhængende tekster er i 
tilbagegang.

•  Empiriske studier peger på, at litteraturlæsning fremmer empati, men studierne 
er ikke entydige. Mange forskningsområder er optaget af empati og litteratur, 
herunder blandt andet feltet narrativ medicin.

•  Læsning på papir har små læseforståelsesmæssige fordele og foretrækkes af 
mange læsere. Det ser dog ud til, at nye digitale læseteknologier kan kompen-
sere for en række af de svagheder, der forbindes med skærmlæsning.

Find rapporten ’Pejlemærker i aktuel forskning om læsning’ på
Kulturministeriets hjemmeside

Maj 2021 · Perspektiv ·

Ny rapport om læsning

Skriver du speciale? 

Da kulturminister Joy Mogensen den 8. april 
2021 deltog i Danmarks Biblioteksforenings bib-
liotekspolitiske topmøde, løftede hun sløret for 
tre pejlemærker de kommende tre år for folke-
bibliotekerne og de pædagogiske læringscentre, 
der i alt får 75 millioner kroner med: 

Demokrati: Biblioteket skal være en kerneinsti-
tution i demokratiet, hvor det fysiske bibliotek 
skal være et rum for debat og diversitet, fælles-
skaber og kvalificeret samfundsdebat.
 
Digital transformation: Folkebiblioteket skal 
være en dynamo i den digitale transformation, 
hvor biblioteket og pædagogiske læringscentre 
skal understøtte børn og voksnes aktive delta-
gelse i et digitalt velfærdssamfund. 
  - Vi har haft fokus på at få så mange som 
muligt med i den digitale transformation. Men 
nu ser vi også bagsiden af den transformation 
med øget polarisering og ekkokamre. Vores 
demokrati er afhængigt af, at vi har en debat 
og en respekt for hinandens synspunkter og 
ikke mindst, at vi debatterer på et kvalificeret 
grundlag baseret på fakta, sagde kulturmini-
steren.

Læring og dannelse: Bibliotekerne skal inspirere 
til livslang læring ved at understøtte gode læse-
kompetencer og motivere til at læse skøn- og 
faglitteratur i samarbejde med andre væsent-
lige aktører – ikke mindst borgerne selv.

pejlemærker 
for folke-
bibliotekerne



10 · Perspektiv · April 2021

B
Æ

R
E

D
Y

G
T

IG
 D

ATA

Det kan ses på energiregnskabet,
at mange af os strøg ud på den digitale 

motorvej for at arbejde og gå i skole
online, da verden lukkede ned. Vores 
internetkommunikation er (stadig) en 
skjult klimasynder, men der er masser 
af grønt håb, ifølge professor på DTU 
Leif Katsuo Oxenløwe og drifts- og

marketingsdirektør i Microsoft Danmark 
Anne Marie Kindberg.



Maj 2021 · Perspektiv · 11

TEKST SABRINE MØNSTED ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH 

�

I Danmark steg energiforbruget med 2,4 
procent, da Danmark lukkede ned i marts 
2020, ifølge professor på DTU og leder af 
grundforskningscentret SPOC (se boks) Leif 
Katsuo Oxenløwe. Han havde gjort sig de 
samme overvejelser, som fik Perspektiv til at 
ringe til ham: Hvad betyder det pludselige, 
globale intensiverede internet- og dataforbrug 
for klimaet? 
   - Den 14. marts, mandagen efter Danmarks 
nedlukning, steg antallet af bits, der kører 
igennem internettets exchangestationer med 
20 procent. For når nettrafikken stiger, skal 
der flere bits igennem kablerne, og dermed 
stiger energiforbruget også.  De samme stig-
ninger kunne aflæses i for eksempel Tyskland 
og Holland, siger Leif Katsuo Oxenløwe. Han 
understreger dog, at CO

2
-udledningen forbun-

det med den øgede datatraffik kun steg med 
0,2 procent i 2020, fordi vi i Danmark bruger 
flere grønne end CO

2
-udledende energikilder. 

Sat op imod, at vi i samme periode har ladet 
bilen og flyene stå, så regner Leif Katsuo 
Oxenløwe med, at coronanedlukningen samlet 
set har været en positiv ting for verdens CO

2
-

udledning.

Hjemmearbejdets
(klima)bagside 

Men vi kommer ikke uden om, at flere og flere bruger internet-
tet mere og mere. De sidste ti år er dataforbruget steget 30 
procent om året på verdensplan og ekstra under corona. Og 
selvom Leif Katsuo Oxenløwe hverken gør det i skræmme- el-
ler glansbilleder, så er det et faktum, ifølge ham, at vi er nået 
til et maksimum for energieffektivitet i kommunikationstek-
nologierne. Hidtil er det ret bemærkelsesværdigt lykkedes at 
holde energiforbruget på cirka 9 procent af verdens samlede 

»Det burde for eksempel være naturligt, 
at det offentlige i deres udbud altid 
krævede, at der blev brugt bæredygtig 
energi i dataforbruget.«

Professor DTU Leif Oxenløwe



· Perspektiv · Maj 202112

B
Æ

R
E

D
Y

G
T

IG
 D

ATA

»Det er stadig mere end halvdelen af 
de danske virksomheder, der ikke har 
formuleret en bæredygtighedspolitik.«
Anne Marie Kindberg, Microsoft

elektricitetsforbrug, fordi man har formået at energieffekti-
visere, så energiniveauet er holdt nede, selv om der er blevet 
brugt mere og mere data.  

GRÆNSEN FOR OPTIMERING ER NÅET 

- Min bekymring er, at det ikke kan blive ved med at »gå så 
godt«. Kommunikationsteknologierne har i store træk være en 
succeshistorie hidtil, fordi de har udviklet sig efter den såkaldte 
Moores lov de sidste 50-60 år med en forbedring af energief-
fektiviteten per sent bit på cirka 20 procent hvert eneste år, 
da de elektroniske chips er blevet mindre, hurtigere og mindre 
energiforbrugende. Så selvom vi nu går rundt med den vildeste 
computer i lommen, så er energiforbruget ikke steget tilsva-
rende. Det er der ikke mange andre sektorer, der kan prale af, 
siger Leif Katsuo Oxenløwe. 
   Men nu kan forskerne observere, at Moores lov ikke holder 
længere. 
   - Hvis vi for eksempel ser på hastigheden af computerproces-
sorer (CPU’er), så var den omkring år 2000 på cirka én gigahertz 
og i dag kun nået til to-tre gigahertz, altså langt fra forrige 
spring i forbedringer.  Dette er et klart tegn: Vi har ramt græn-
sen for, hvor godt vi kan gøre det, siger Leif Katsuo Oxenløwe. 
   Som leder af SPOC-centret, der laver grundforskning på 
området, betalt af Grundforskningsfonden, er han i spidsen for 
netop at tænke nyt - ud af computeren.  

�

 
MERE DATA ER LØSNINGEN 

Paradoksalt nok er mere datatrafik – brugt 
på den rigtige måde – en del af løsningen for 
mere bæredygtigt samfund, mener profes-
soren. 
   Det såkaldte Web 4.0 med et udbygget Inter-
net of Things (IoT), hvor maskiner og apparater 
kommunikerer med hinanden, vil, ifølge ham, 
betyde et fald i energiforbruget og dermed 
CO2-udledningen, fordi det vil hjælpe os med 
at spare energi i andre sektorer på trods af, at 
dataforbruget vil stige markant. 
   - Man forudser for eksempel en potentiel 
energibesparelse på 60 procent i transport-
sektoren med smart traffic og smart parking. 
Udover selvkørende biler kan det være, at du 
hurtigt bliver ledt til en ledig parkeringsplads, 
siger Leif Katsuo Oxenløwe, der, sidst han 
skulle finde parkering på Nørrebro, måtte 
vende hjem efter en time med uforrettet sag.  
   Vores bygninger er også en stor energisluger, 
hvilket er nævnt i rapporten Digitalization and 
Energy fra Det Internationale Energiagentur, 
der har beregnet, at vi kan spare mindst 10 
procent i energiforbruget ved overvågning af 
bygninger via for eksempel indsamling af data 
om temperatur og belysning, der selvregule-
res. Det kræver dog alt sammen, at internet-
tet bruges endnu mere, understreger Leif 
Katsuo Oxenløwe. 
   - Så det er nødvendigt at tænke datatrafik 
på en helt ny måde. I laboratoriet på SPOC 
eksperimenterer de for eksempel med at 

”Min bekymring er, at det ikke kan 
blive ved med at »gå så godt«”, 
siger Leif Katsuo Oxenløwe.



13

sende data på nye måder. For eksempel har de for nylig vist, at 
hele internettets samlede datatrafik kan bæres på lyset fra en 
enkelt særligt designet fotonisk chip, hvilket gør, at man kan 
spare mere end 1000 lasere i petabit/s transmissionssystemer. 
Dette er et eksempel på nye fotoniske teknologier, der vil være 
markant mere energieffektive end systemer i dag. Det kræver 
dog en masse forskning og udvikling endnu, før det kan forlade 
laboratoriet. Systemet skal gøres mere stabilt og demonstra-
tionen skal kunne gøres igen og igen. Men han er optimistisk.

STIL KRAV  

It-industrien er en af de store klimapåvirkere med et forbrug på 
cirka 9 % af den globale elektricitet og en samlet CO

2
-udledning 

på cirka 2 %, altså på niveau med flytrafik og tøjproduktion, 
selvom det stadig ikke virker til at være i hverken forbrugernes 
eller politikernes bevidsthed. Tilbage i 2019 skrev Perspektiv 
temaet Dine data er i (røg) skyen, hvor research- og innovati-
onsspecialist fra Alexandra Instituttet Lea Schick sagde:
  »Problemet er, at vi som forbrugere ikke stiller krav til produ-
centerne og politikerne om bæredygtige data. Vi burde kræve, 
at politikerne stiller krav til techgiganterne om eksempelvis at 
bruge vedvarende energi i datacentrene«. Og det er stadig et 
problem, ifølge Leif Katsuo Oxenløwe. 

SPOC      

Center for Silicium Fotonik til 
Optisk Kommunikation (SPOC) 
er et forskningscenter på DTU, 
der arbejder med fremtidens 
kommunikationsinfrastruktur. 
Centret vil finde løsninger 
på udfordringerne med 
energiforbruget og den mulige 
datakapacitet i nuværende 
kommunikationssystemer. 
Forskningscentrets tilgang 
er tværfaglig og baseret på 
fysik, ikke-lineær optik, fotonik, 
kommunikationsteknologi, 
informationsteori og avanceret 
kodning.

Kilde: spoc.dtu.dk, dg.dk

Industriens Fond har udgivet rapporten Det Digitale Kompetencebarometer 2020. 
Her inddeles de kompetencer, der er brug for i den digitale udvikling, i tre grupper:
Digitale specialister, der kan udvikle software, digitale generalister, der kan bruge 

teknologien, og digitale integratorer, som forstår at bringe ny teknologi ind i eksisterende 
funktioner og udvikle nye digitale produkter. Et eksempel under corona var bibliotekarer, 

der skabte digital litteraturformidling i en ny målestok. 

  Der er i stigende grad brug for digitale integratorer. I 2019 var den samlede efterspørgsel 
efter medarbejdere i virksomheder og myndigheder på 18 procent, men efterspørgslen 

efter specialister var på 6 procent. 

  - Det har stor værdi for en virksomhed eller organisation, hvis man kan tage 
digitale redskaber og integrere dem i ens eksisterende fagområde, siger drifts- og 

marketingsdirektør i Microsoft Danmark Anne Marie Kindberg. Hendes råd til at imødegå 
fremtidens kompetencekrav er at have blik for, hvordan man kan bringe de digitale 
muligheder ind i ens fag og opgaver og dernæst have et bæredygtigt perspektiv. 

  - Det er afgørende inden for alle fag, siger hun. 

ER DU EN DIGITAL INTEGRATOR?

�
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HVOR GRØNT ER DIT KLIK?      

I 2017 undersøgte Greenpeace, hvor stor en del af techvirksomhedernes energi
der var bæredygtigt. De har ikke opdateret tallene: 
  

  Grøn energi        Gas       Kul Atomenergi

Switch  100 %      0 %      0 %  0 %

Apple  83 %      4 %      5 %  5 % 

Facebook  67 %      7 %      15 %  9 %

Google  56 %      14 %      15 %  10 %

Microsoft  32 %      23 %      31 %  10 %

IBM  29 %      29 %      27 %  15 %

Samsung  11 %      19 %      29 %  31 %
 
Kilde: Greenpeaces Clicking Clean Report 2017

- Det burde for eksempel være naturligt, at det 
offentlige i deres udbud kræver, at der bruges 
bæredygtig energi til dataforbruget, siger han og 
referere til en artikel i mediet Zetland. Journali-
sten havde spurgt både folkene bag skoleappen 
Aula og DR’s streamingstjeneste, om de havde 
sikret sig bæredygtig energi for data i udbuddet. 
   - Det havde de ikke, og vi taler altså to store, of-
fentlige landsdækkende udbud, siger Leif Katsuo 
Oxenløwe, der også mener, at det kunne være en 
god idé at certificere virksomheder, der bruger 
grøn energi til deres dataforbrug. 
   - Fordi man bedre kan tilskynde forbrugerne 
til at vælge »grønt«, når det er åbenlyst, hvilke 
virksomheder der gør det bæredygtigt.

PENGE GIVER ANSVAR 

Heldigvis er det blevet en god forretning for 
virksomheder at have styr på deres data - også 
klimamæssigt.
   For udover, at det kan betale sig for virksom-
heder og organisationer at være bæredygtige i 
forhold til at stå sig godt hos kunder og brugere, 
så er der også store besparelser at hente ved at 
bruge mindre energi. 

- Men omstillingen kræver ledelsesmæssige beslutninger. Og 
det er stadig mere end halvdelen af de store danske virksom-
heder, der ikke har formuleret en bæredygtighedsstrategi, 
siger drifts- og marketingsdirektør hos Microsoft Danmark 
Anne Marie Kindberg, der har ansvar for den daglige drift og 
selskabets go-to-market-strategi.
   - Hvor opbevarer Forbundet Kultur og Information for 
eksempel sine data? Hvis det er på en server i en kælder, vil 
det typisk udlede langt mere CO

2
 end i et stort, nybygget da-

tacenter.   Der kan være store energibesparelser, hvis arbejds-
pladserne tager stilling til, hvor de har deres data. At flytte 
hardware fra en kælder til et grønt datacenter kan typisk 
spare 70 procent i energiforbrug, siger Anne Marie Kindberg. 
   - I Microsoft er der en enorm bevidsthed om, at vi som 
en stor virksomhed har et ansvar. Vi ved, at techbranchen 
udleder meget CO

2
, og vi ser det derfor som nødvendigt at 

tage ansvar og arbejde bæredygtigt. Det går langt tilbage, 
for eksempel har vi arbejdet med en intern CO

2
-beskatning i 

snart 10 år, hvor hver forretningsenhed skal betale en intern 
skat baseret på CO

2
-forbrug. Og Microsoft har en global mål-

sætning om at være CO
2
-negativ i 2030, hvilket vil sige, at vi 

fjerner mere CO
2
 fra atmosfæren, end vi udleder. Vi investerer 

i teknologier, der inden 2050 skal fjerne Microsofts samlede 
CO

2
-aftryk, fra virksomheden blev grundlagt i 1975 til i dag, 

siger hun.

�
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DINE DATA I (RØG) SKYEN 
It-sektorens årlige globale energiforbrug var større end hele Rusland eller Japans samlede 
energiforbrug allerede tilbage i 2012, kun overgået af energiforbruget i Kina og USA, 
ifølge Greenpeaces rapport Clicking Clean fra 2017. Men bemærkelsesværdigt nok er 
klimabelastningen ved at scrolle på Facebook, tjekke Instagram, se YouTube, søge på nettet, 
streame Netflix, sende mails, modtage nyhedsbreve, opdatere apps eller lave back up af 
billeder en nærmest ikkeeksisterende både politisk og hos forbrugerne. For eksempel svarer 20 
mails om dagen i et år til at køre en tur til Bruxelles fra København i CO2-udledning. 
  »Man kan være bevidst om sit forbrug af data på samme måde, som vi træffer andre 
bæredygtige valg i hverdagen. Afmeld for eksempel de nyhedsbreve, du aldrig åbner, hav ikke 
flere sider åbne på én gang, og lav kun backup ét sted«.
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SMARTE DATA

Anne Marie Kindberg ser, som Leif Katsuo 
Oxenløwe, teknologier som (en stor del af) 
løsningen for, at vi i fremtiden bruger langt 
mindre energi, selvom vores dataforbrug vil 
stige. 
   Overvågning og muligheden for proaktivt at 
regulere er helt klart en af de store muligheder 
for at skabe energibesparelser, ifølge Anne 
Marie Kindberg. 
   Et eksempel er virksomheden Danfoss, der 
i deres kølemontrer har indsat IoT- overvåg-
ningsteknologi (Internet of Things), der hele 
tiden sender data, så man ved, om mon-
trerne performer, som de skal. Denne løsning 
medfører en CO

2
-reduktion på 30 procent for 

kølemontrerne og en reduktion i fødevarespild 
på 40 procent. 

- I Microsoft arbejder vi på 
forskellige niveauer. 1: Vi har 
en intern bæredygtig strategi 
med fokus på alt fra skrald til 
lysforbrug, så vi selv arbejder 
så bæredygtigt som muligt. 
2: Vi tilbyder teknologi, der 
kan hjælpe andre til at blive 
mere bæredygtige – og det 
er alt fra de mindste til de 
største virksomheder og 
organisationer. 3: Vi deltager 
i samfundsdebatten, fordi 
vi mener, teknologi er en del 
af løsningen, og gerne vil 
udbrede det budskab, siger 
Anne Marie Kindberg.

- I Microsofts hovedkvarter i Seattle har vi reduceret CO
2
-ud-

slippet med 20 procent blot ved smart overvågning af lysfor-
bruget, siger Anne Marie Kindberg.
   Inden corona ramte, var Microsoft i gang med at udvikle 
programmer, der skulle gøre det nemmere at arbejde mere 
hjemme, for eksempel Microsoft Teams (som man kan bruge til 
onlinemøder), med tanke på at kunne spare miljøet for, at man 
transporterede sig rundt, og selvfølgelig i det hele taget til 
brug for et mere globaliseret arbejdsmarked. 
   - Og coronaen har ført den udvikling ti år frem på kort tid, og 
jeg er sikker på, at vi aldrig kommer til at arbejde på samme 
måde igen, siger Anne Marie Kindberg.  
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Pssst! …Hvordan 
går det med din 

pensionsopsparing?
Vi giver dig hurtigt overblik over 

din opsparing, dit afkast og dine 

forsikringer på mitpfa.dk

Nyt fra PFA og Forbundet 
Kultur og Information

Din pensionsordning er blevet 
forbedret pr. 1. februar 2021.  

Husk, at tage stilling til automatisk 
tilpasning inden d. 1. august 2021.

 
Læs mere i Perspektiv nr. 1.

 Eller se mere på 
pfa.dk/kulturoginformation
hvor du kan se et webinar om 

ændringerne.

PFA_mitpfa_2021_215x270mm.indd   2PFA_mitpfa_2021_215x270mm.indd   2 12.03.2021   12.3512.03.2021   12.35
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Over 200 medlemmer meldte sig til årets faglige 
landsmøde, der handlede om fremtidens kompetencer. 
Perspektivs redaktion har samlet pointer og citater fra 
de mange oplæg, der blev holdt online i dagene den 
21., 22. og 23. april. Du kan selv se eller gense oplæg 
på vores hjemmeside.

Fremtidens 
kompetencer
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Kim Escherich,
teknologietisk rådgiver

Kim Escherich,
teknologietisk rådgiver

»Dybest set 
er teknologi et 

værktøj – drevet af 
mennesker.«

»Jeg vil gerne opfordre 
til et 18. verdensmål: 

Stay human in the 
digitalism.«

18
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- Jeg vil ikke have to 
medarbejdere, der er ens. Det er 
vigtigt at se organisationen som 
et landskab. Vi har brug for bier 
og vandforsyning og træer og 

falke. Man skal bruge det, folk er 
gode til, og ikke prøve at få dem 

til at gøre noget andet. 
Direktør Museet KØN
Julie Rokkjær Birch

Citater fra 
chatten       

»Ah, man savner lidt en 
diskussion ved bordene 
til et landsmøde/at kunne 
få snakket/tænkt tingene 
mere igennem i vores 
hverdagskontekst!«

»Spændende oplæg! 
Kompetenceudvikling skal 
følges til dørs med mulighed 
for konkrete opgaver, man skal 
løse for at høste erfaringer: 
»Learning by doing«. Og det 
kræver i tillæg en pæn portion 
MOD hos den enkelte.«

»Kan absolut anbefale at skifte 
sektor - det giver masser af 
nye kompetencer, og du får øje 
på dine egne kompetencer, når 
du skal forsøge at »sælge« 
dem til en ny arbejdsgiver i for 
eksempel det private.«

»Manglende forståelse for og 
indblik i private virksomheders 
virke og sprog er den største 
hurdle i skiftet fra bibliotek. Jeg 
ved ikke, hvad de mangler, og 
hvad det hedder.«

»Jeg læste alle artikler i 
Perspektiv omhandlende 
privatansatte og samlede 
søgeord og lingo på den måde. 
Ind i jobindex med dem, og så 
vrimlede det frem med opslag.«

»Måske er det nemmere at 
få lov til at videreuddanne/
efteruddanne til faglige 
kompetencer versus 'relationelle 
kompetencer', især når 
kompetencermidlerne er få.«

�

»Undersøgelser viser, at 
vi skifter opgaver hver 40. 
sekund. Fremtidens vinder 
er den, der kan styre sin 

opmærksomhed.«
Camilla Mehlsen, digital 

medieekspert og forfatter
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7 kompetencer 
til en bedre 
fremtid:        

• Koncentration
• Kommunikation
• Kollaboration
• Kritisk tænkning
• Kreativitet
• Kuriositet
• Karakterdannelse

Fremtidens 
(nutidens) 
vigtigste 
kompetencer i 
bibliotekerne  
   
Lektor Henrik Jochumsen, 
Københavns Universitet

1. Relationelle 
2. Formidling 
3. Performative 
4. Kuratoriske 
5. Innovative og entreprenørielle
6. Aktivistiske og narrative 

»Historien er røvkedelig, 
hvis vi ikke bruger den til at 

gøre fremtiden bedre.«

»Personer, der arbejder med 
indsamling og formidling af 
information og materialer, 
har kompetencer, som der 
er en stigende efterspørgsel 
efter. Men der kan være 
behov for at sætte dem i spil 
i nye konstellationer.«   

Direktør, Museet KØN, 
Julie Rokkjær Birch

Kristian Binderup Jørgensen,
økonom i Kraka
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Mødesteder med højere formål        
Direktør i Museet KØN, Julie Rokkjær Birch, mener, der er mange 
sammenfald mellem museer og biblioteker. Begge institutioner har et højere 
formål og er ikke neutrale.   
  - Museerne og bibliotekerne er ikke neutrale, det er videninstitutioner, der 
kommer et sted fra og har et ståsted.
  - Vi har under coronaen manglet folkelige, offentlige mødesteder, hvor folk 
taler sammen og har en ventil. Jeg har selv oplevet en shitstorm i forhold til 
museets navneskifte til KØN, og hvor underlødig debatten kan være. Vi har 
brug for steder at mødes fysisk og tale sammen.

Paneldebat 1     
»I skal ud af komfortzonen 
og troen på, at der skal stå 
information og kultur i alle 
jobopslag. Grib nuet, og kom 
op på beatet i forhold til, hvad 
der foregår, og gå lidt ud over 
din jobbeskrivelse«. Sådan 
lød det fra panelet bestående 
af Tine Weirsøe, iværksætter 
og direktør for Scandinavian 
Information Audit, Jesper 
Mathiesen, kaospilot, og Erland 
Riis Lavsen, digital konsulent og 
forretningsudvikler.
De tre fremhævede blandt andet 
struktur, evnen til at lære og 
sætte ny viden i system, samt 
digitalisering og it som områder, 
hvor forbundets medlemmer har 
særlige kompetencer. 

Paneldebat 2     
»Vær modig, og udvikl dig selv. 
Husk, at kompetenceudvikling 
er mange ting, det kan også 
være jobrotation. Og fortvivl 
ikke. Der er brug for jer. I kan 
roligt ranke ryggen.« Sådan lød 
det fra panelet bestående af 
Rikke Andreasen, afdelingsleder 
for GLIA, Global Information & 
Analysis, Novo Nordisk, Kent Skov 
Andreasen, bibliotekschef Odense 
Biblioteker og Borgerservice, og 
Kira Stine Hansen, vicedirektør 
og chef for Biblioteksservice og 
partnerskaber, Det Kgl. Bibliotek.
De tre paneldeltagere pegede 
blandt andet på evnen til at være 
nysgerrig, til at netværke, det at 
kunne danne partnerskaber og 
specialistrollen som vigtige på 
arbejdsmarkedet. 

Se eller gense Fagligt Landsmøde: kulturoginformation.dk/fremtidenskompetencer



· Perspektiv · Maj 2021

G
E

N
Å

B
N

IN
G

22

To medarbejdere bag visir stod klar til at tage imod brugerne, 
da Hillerød Bibliotekerne genåbnede den 21. april, og da biblio-
teket åbnede klokken 10.00, stod lidt mere end en håndfuld 
borgere i kø for at komme ind.
   - Det fungerer fint med at bede om at se coronapas, men det 
er tydeligt, at det er svært for nogle at finde det frem. Vi har 
måttet afvise flere her til morgen, for eksempel en enkelt æl-
dre herre, som sandsynligvis var vaccineret, men ikke kunne få 
sit cpr-nummer og login til at virke på sin telefon, og desuden 
en anden af vores stamkunder - en ældre herre - der før corona 
kom hos os hver dag, og som havde glædet sig til at vende til-
bage. Ham måtte vi afvise, fordi han ikke havde coronapas eller 
en negativ test. Det er ærgerligt, siger Alice Kvindebjerg, der er 
leder af Fagteam Unge & Voksen på Hillerød Bibliotekerne.
   Andre faste brugere havde planlagt deres biblioteksbesøg. 
Blandt andet Lis på 81 år, der kunne fremvise en frisk corona-
test.
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”Hvor er det dog skønt at se 
så mange bøger igen. Det 
er så håbefuldt.” Glade bib-
lioteksbrugere kunne den 
21. april igen besøge deres 
fysiske bibliotek. Flere satte 
ord på deres begejstring, da 
Perspektiv fulgte Hillerød 
Bibliotekernes genåbning.

Velkommen 
tilbage

Kravet om 
coronapas er især 
en udfordring for 
ældre borgere, 
der i forvejen 
har vanskeligt 
ved den øgede 
digitalisering.
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   - Jeg skal ind og bladre i magasinerne og se 
på bøgerne. Jeg har også savnet det sociale 
ved at komme på biblioteket, hvor man altid 
møder nogen. Før corona kom jeg her et par 
gange om ugen, og det har jeg savnet meget. 
Men jeg må også ærligt indrømme, at man lidt 
mister gnisten, når man skal lade sig teste og 
planlægge alting, siger hun.
 
SKÆRPEDE RETNINGSLINJER

Forud for genåbningen talte Perspektiv med 
flere bibliotekschefer om, hvordan de plan-
lagde genåbningen. Deres forventning var, at 
det ville være muligt at fortsætte med Click & 
Collect uden fremvisning af coronpas, men i de 
retningslinjer, der blev offentliggjort den 20. 

- Jeg har savnet biblioteket meget under 
corona, selvom man har kunnet bestille 

materialer på nettet. Det er jo fint nok, at 
man er nødt til at alt det med coronapas, 
men man mister lidt gnisten, når man skal 

sørge for at være testet, før man går på 
biblioteket. Derfor er jeg glad for, at jeg er i 

gang med at blive vaccineret.
Kvinde, kommer normalt på Hillerød 
Bibliotekerne flere gange om ugen

Mand, kommer normalt på Hillerød Bibliotekerne dagligt

- Jeg kommer her hver dag. Jeg har savnet biblioteket – for det er godt at møde 
mennesker, og som udlænding møder du ellers ikke så mange. 

Lis på 81 år har glædet 
sig til at komme på 
biblioteket og var 
blevet testet, så hun 
kunne fremvise en 
negativ coronatest.

Peter på 74 år 
har gennem hele 
nedlukningen 
hentet materialer 
på biblioteket.

Sissel ,der er 
studerende, 
var i dialog 
med perso-
nalet om 
hvilke regler, 
der gælder, 
hvis man 
allerede har 
været smittet 
med corona.
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april, er det understreget, at der skal vises coro-
napas eller en negativ test, før man overhovedet 
kan få adgang til biblioteksrummet. Alligevel er 
det en glad bibliotekschef i Hillerød Bibliotekerne, 
Stine Holmstrøm Have, der ser de første brugere 
blive lukket ind på biblioteket.
   - Vi har virkelig glædet os til at genåbne, og hos 
os har vi afsat personale til at stå ved indgangen. 
Vi kalder dem »coronaværter«. Jeg kan se fra de 
første besøgende, at det at skulle vise coronapas 
er noget, som vores brugere skal vænne sig til, 
og jeg vil tro, at det kommer til at tage et par 
uger, før det bliver rutine for brugerne. Det er dog 
meget tydeligt, at hele denne her situation, hvor 
vi skal se id og coronapas, står i kæmpe kontrast 
til hele folkebibliotekets demokratiske ånd og 
grundværdi om fri og lige adgang. Det er meget 
specielt, at borgerne ikke bare kan gå frit ind 
på biblioteket, og jeg håber, at vi meget hurtigt 
kommer tilbage til en situation, hvor vi igen kan 
sikre fri og lige adgang, også for alle uden id og 
coronapas.  
 
BEGYNDERVANSKELIGHEDER

Ikke alle brugere kendte de nye krav om corona-
pas for at kunne få adgang til biblioteket. En ung 
mand – uden coronapas eller negativ test – havde 
desperat brug for at komme ind på biblioteket for 

Click & Collect uden coronapas 
Reglen om, at også Click & Collect krævede coronaps, nåede kun at være gældende i et døgns tid, så blev den lavet 
om. Nu er det muligt at fortsætte med Click & Collect under følgende formulering: 
  »Biblioteker kan fortsat anvende muligheden for, at materiale kan udlånes/afleveres gennem et 'click and collect'-
system, som man kender det fra detailhandlen, hvor brugere henter/afleverer bøger mv. med et minimum af 
kontakt med personale og andre borgere og uden at skulle opholde sig i selve bibliotekslokalet. Såfremt brugeren 
afhenter/afleverer materiale og det klart og tydeligt foregår udenfor selve bibliotekslokalet, f.eks. udendørs eller 
i et tilstødende lokale via et 'click and collect'-system og brugeren derved ikke på noget tidspunkt har adgang til 
bibliotekslokalet, vil brugeren ikke være omfattet af krav om fremvisning af coronapas.«

- Jeg har savnet biblioteket. Jeg låner til 
mig selv og mine børnebørn, og så bruger 

jeg opslagsværkerne. Det har fungeret 
fantastisk, at man har kunnet bestille og 

hente digitalt, og i dag skal jeg faktisk også 
bare ind at hente det, jeg har reserveret.

at printe dokumenter, som han skulle bruge til en jobsamtale 
samme eftermiddag. Men dialogen mellem medarbejdere og 
brugere var god. En kvindelig studerende ville gerne på biblio-
teket for at arbejde i fred og ro. Hun havde været smittet med 
corona i december.
   I første omgang var personalet ærgerlig over at måtte sende 
hende væk, men den studerende vendte selv tilbage kort tid 
efter og gjorde opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen netop 
har udvidet perioden, hvor man betragtes som værende im-
mun, til 180 dage, og snart kunne hun sætte sig i biblioteket, 
slå bøgerne op og fordybe sig.
 
GENÅBNING FOR DE ÆLDRE

Om formiddagen den 21. april var genåbningen især en glæde 
for de ældre medborgere. Men Peter på 74 år var også glad for, 
at han nu igen kunne komme på børnebiblioteket og hente 
bøger til sine børnebørn.
   - Jeg har virkelig savnet biblioteket. Jeg plejede at komme 
her to gange om ugen. Jeg har brugt det digitale tilbud under 
corona, og det har virket fantastisk. Men det er godt at kunne 
komme ind på biblioteket igen.

Mand, kommer normalt på Hillerød Bibliotekerne 
to gange om ugen

"



VERDENSMÅL
ONLINE
2021

Forbundet Kultur og Information arrangerer 
i regi af netværket DB2030 en række 
kompetencegivende arrangementer for 
biblioteksansatte, der ønsker at skabe 
folkelig forankring af FN's verdensmål.

Modulerne er uafhængige af hinanden. Du kan derfor vælge at deltage i et enkelt modul eller flere.

Biblioteksverdenen har en vision om at skabe folkelig forankring omkring FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 
Den vision deler vi i Forbundet Kultur og Information. Derfor arbejder vi, sammen med de øvrige organisationer og 
institutioner i netværket DB2030, på at kompetenceudvikle biblioteksansatte til at kunne påtage sig opgaven med at 
skabe denne folkelige forankring.

Forløbet er gratis for deltagerne.

Der er planlagt tre online moduler i første halvår af 2021:

•  19. maj: Modul 1: fokus på målgrupper, partnerskaber og handlefællesskaber 
•  9. juni: Modul 2: fokus på at udbrede kendskab til ulighed og ligestilling
•  23. juni: Modul 3: fokus på forbrug og biodiversitet.

Tilmelding via www.kulturoginformation.dk/kalender
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Gennem flere år har vi i Forbundet Kultur og Information 
undersøgt, hvordan et nyt og bredere arbejdsmarked for vores 
medlemmer kan se ud. Nu følger vi op med en rejse rundt i 
erhvervslivet, hvor vi besøger medlemmer, der fortæller om 
deres job, karriere, og hvordan deres faglige kompetencer gør 
en forskel. 

Vores analyser gennem de senere år viser, at verden og er-
hvervslivet har brug for kompetencer indenfor organisering, 
struktur, systematisk håndtering og formidling af data og 
information, som bliver til viden. Som direktøren for it-konsu-
lenthuset Devoteam, hvor knap 10 % af de ansatte er uddan-
net bibliotekarer, udtrykker det: »Helt tilbage fra biblioteket i 

Dine kompetencer er 
efterspurgte på et 
bredt arbejdsmarked

Alexandria har det været bibliotekarers mis-
sion at omdanne information til viden, og det 
er præcis, hvad de gør i dag«.

Den funktion kan antage mange former, og 
det er vidt forskellige job, de fem profiler 
i vores interviewserie udfører. Hos ingeni-
ørvirksomheden Rambøll hjælper Mathilde 
Krogh specialister med at finde information i 
globale portaler, mens Ida Heiberg Bøttiger er 
arkivansvarlig hos Georg Jensen for at bevare 
historien og fremme forretningen. Camilla 
Tiedemann arbejdede i en årrække med doku-
mentation af boreplatforme, nu dokumenterer 
og udvikler hun it-systemer hos PensionDan-
mark. Hos høreapparatproducenten WSA er 
det Bente Vennestrøms opgave at overvåge 
patenter og varemærker for at holde konkur-
renter på afstand. Og så er der som sagt De-
voteam, hvor bibliotekarer varetager job som 
projektledere ved indførsel af nye it-systemer 
eller data science for at udnytte big data. 

Fælles for alle disse jobtyper er imidlertid, at 
det handler om information, hvor vores med-
lemmer tilfører virksomhederne en afgørende 
værdi ved at organisere og behandle informa-
tioner. Struktur af information er et begreb, vi 
stødte på igen og igen på vores rejse rundt hos 
de fem virksomheder. 

Og det er ikke så underligt. Enhver organi-
sation er afhængig af informationer og den 
viden, de kan bibringe. Derfor er det essen-
tielt at have fagligheder ansat, der forstår at 
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strukturere og forædle information. Det er ekstra 
relevant i digitaliseringens tidsalder, hvor der 
genereres data i et stadigt højere tempo: 90 % af 
verdens data er blevet skabt i de sidste to år, og 
den trend vil fortsætte.

Derfor har mange virksomheder i dag også en 
massiv udfordring med at omdanne de mange 
ustrukturerede data til noget med værdi. En 
undersøgelse foretaget af IDC i 2020 for data-
virksomheden Seagate viser, at virksomheder 
kun formår at indsamle 56 % af data, som kunne 
være værdifulde, og heraf bliver kun 57 % omsat 
til data med reel værdi. Virksomhederne mangler 
ressourcer og kompetencer til at bibringe data 
struktur og dermed værdi. Derfor er der behov for 
medarbejdere, der forstår at koble data, infor-
mation, viden og kultur i nye sammenhænge. Et 
behov, der tydeligvis er større end nogensinde før. 

Samtidig viste vores interviews også nødvendig-
heden af løbende at vedligeholde og videreudvikle 
sine kompetencer. Andre fagligheder tilegner sig 
gradvist kompetencer, der tidligere har været for-
beholdt bibliotekarer, som for eksempel avance-
ret søgning. Derfor er det nødvendigt løbende at 
udvikle og forædle sine kompetencer i en tid med 
historisk forandringshastighed.  

Vi kunne også konstatere, at vores medlemmer 
ofte står alene med deres faglighed i virksom-
heden; der er ikke andre med samme baggrund. 
Derfor vil vi anbefale at bruge de netværk, som 
vi som forbund stiller til rådighed – og skabe nye 
netværk, således at man kan finde sammen og 
udveksle erfaringer på tværs af virksomheder og 
brancher. 

Det er også her, Forbundet Kultur og Information 
kommer ind i billedet. Vi vil aktivt bidrage til 
kompetenceudvikling og netværksarbejde blandt 
ansatte i erhvervslivet, fordi der er brug for med-
arbejdere, der kan omsætte information til viden. 
Ligesom i antikkens Alexandria. 

Link til undersøgelse foretaget af IDC for data-
virksomheden Seagate https://www.seagate.
com/files/www-content/our-story/rethink-data/
files/Rethink_Data_Report_2020.pdf

Ny serie
om karriere 

Perspektiv vil i de kommende 
fem numre bringe interviews 
med fem profiler ansat i 
det private erhvervsliv. 
Interviewserien viser bredden 
i medlemmernes opgaver og 
kompetencer og kan inspirere 
til nye karriereveje og hjælpe 
dig med at sætte nye ord på 
din faglighed. 

Læs flere interviews på
vores hjemmeside.

27

En undersøgelse 
foretaget af IDC i 2020 
for datavirksomheden

Seagate viser, at 
virksomheder kun formår 

at indsamle 56 % af
data, som kunne

være værdifulde, og
heraf bliver kun 57 % 

omsat til data med reel 
værdi. Virksomhederne 

mangler ressourcer 
og kompetencer
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- Det er mit første job efter endt uddannelse, og jeg føler, jeg 
allerede er 100 % havnet på rette hylde.
   Begejstringen er ikke til at tage fejl af hos Mathilde Krogh, 
der i skrivende stund har været ansat som informationsspecia-
list hos ingeniørvirksomheden Rambøll i godt fem måneder. 
   Mathilde Krogh er del af Rambølls Library and Information 
Center, der har til opgave at samle, strukturere og videregive 
informationer i videnvirksomheden. 
   - En væsentlig del af mit arbejde handler om at administrere 
portaler. Medarbejderne har selv adgang, og min opgave er at 
lære dem at bruge portalen og hjælpe dem med at finde den 
rette information.
   Portalerne er store, internationale databaser, som Rambøll 
abonnerer på, og de to vigtigste i Mathilde Kroghs job hand-
ler om henholdsvis standarder og litteratur. Standarder er 
et vigtigt omdrejningspunkt for enhver ingeniørvirksomhed.   
Samtlige lande har byggestandarder med specifikationer for, 
hvordan konstruktioner skal designes samt opføres, og det er 
selvsagt afgørende, at man arbejder ud fra den rette og mest 
opdaterede information. 

TEKNISK VIDEN IKKE AFGØRENDE

Og standarder er ikke hvilken som helst information, forklarer 
Mathilde Krogh. 
   - Standarder dør aldrig, det er noget af det fagligt spæn-
dende. Der kommer altid revisioner, korrekturer, annekser, og 
derfor er det meget vigtigt, at det dokument, man sender 
videre, er den gældende version. Omvendt kan standarder også 

For videnvirksomheden Rambøll er det afgørende at have hurtig 
adgang til de rette data. Derfor har man oprettet et internt informa-
tionscenter, der servicerer organisationen med detektivarbejde og 
effektive strukturer. En god investering bygget på bibliotekariske 
kompetencer som informationssøgning og strukturering. 

Detektiv og 
kommunikator
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være gammel information, vi nu har brug for. 
Hvis det for eksempel handler om et renove-
ringsprojekt for altaner bygget i 1960’erne, har 
vi brug for at vide, hvordan de blev bygget på 
det tidspunkt.
   Derfor er det også ofte teknisk information, 
Mathilde Krogh skal finde, men hun behøver 
ikke selv at være ekspert i emnerne. 
   - Opgaven er lidt a la: Hvordan kan jeg finde 
noget, jeg ikke ved noget om? Men det er ikke 
afgørende, at du forstår, hvad det konkret går 
ud på. Det handler mere om at kunne se sam-
menhænge mellem informationer og så være 
i stand til at finde frem til det rigtige, og det 
er netop, hvad jeg kan qua min uddannelse. 
Det kræver specielle kompetencer at finde 
rundt i de globale portaler, især når det handler 
om standarder, som kan være vanskelige at 
fremsøge. Så er det mit job at lave noget 
detektivarbejde og finde frem til den rette 
information. 

DIGITALT DETEKTIVARBEJDE

OG FYSISK BIBLIOTEK

Hvor portalen med standarder handler om 
specifikke tekniske data, er den anden portal 
med litteratur bredere, og her går opgaven 
blandt andet ud på at forstå indholdet. 
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- Litteraturportalen giver adgang til en lang række emner, som 
vores medarbejdere har brug for. For eksempel om it, ledelse, 
hvordan man arbejder som konsulent, samt ikke mindst de 
utallige ingeniørfaglige tidsskrifter og e-bøger, der findes. Her 
kan det være svært at få adgang til fuldtekst. Så kigger vi på, 
hvad det ønskede materiale handler om, og prøver at finde det, 
for eksempel også i forskningsbiblioteker. Igen er det en slags 
detektivarbejde, men anderledes end med standarder, hvilket 
bare gør det mere spændende, lyder det fra Mathilde Krogh. 
   Det digitale detektivarbejde fylder således meget i jobbet, 
men der er også brug for mere traditionelle bibliotekariske 
kompetencer. 
   - Rambøll har en hel masse fysisk materiale liggende omkring 
på hylder og i arkiver. Der er tale om værdifuld viden, og planen 
er at samle det i et fælles bibliotek. Vi er i fuld gang med at 
katalogisere det hele, hvor vi tager hver enkelt bog i hånden og 
registrerer den. 

HJÆLPER FORRETNINGEN

Der har gennem årene været adskillige tiltag til et centralt in-
formationscenter i Rambøll, men den nuværende konstruktion 

blev grundlagt i 2010. Ildsjælen bag er Simon Klaris Friberg, 
der er uddannet teolog og bibliotekar. 
   - Jeg startede selv på deltid i afdelingen og har siden 
bygget den op til, at vi nu har fire fuldtidsansatte medar-
bejdere. Missionen er klar. Rambøll har 16.000 eksperter 
ansat, fra Hong Kong til Texas, og det er afgørende, at de 
kan tilgå forretningskritisk information så hurtigt som 
muligt. Organisationen beder ofte om hjælp, når noget er 
svært at finde. Der kan for eksempel være en obskur cana-
disk standard, man leder efter, og det er så vores opgave at 
gøre den tilgængelig på kortest mulig tid. Desuden er der 
ofte copyright-spørgsmål, der skal afklares, hvilket vi også 
tager os af. 
   Afdelingens opgaveløsning er ikke kun en hjælp i daglig-
dagen for Rambølls ansatte, men udgør også en decideret 
konkurrencefaktor, der har sparet Rambøll mange penge, 
mener Simon Klaris Friberg. 
   - Der er andre ingeniørfirmaer, der har forsøgt at etablere 
lignende funktioner, men mange af dem blev nedlagt igen, 
fordi man ikke formåede at synliggøre effekten. Men det 
er vi lykkedes med, og faktum er, at vores funktion hjælper 
forretningen med at komme hurtigt videre med opgaverne, 
og tid er penge, ikke mindst i vores branche. Jeg vurderer, 
at vores funktion er en af de mere rentable interne inve-
steringer, Rambøll har foretaget.

KOMMUNIKATION EN KERNEKOMPETENCE

Bibliotekariske kompetencer er en uundværlig del af afde-
lingens indsats, og det vil også være tilfældet mange andre 
steder i erhvervslivet, mener Simon Klaris Friberg.  
   - Det er evident, at den private sektor har fået øjnene op 
for, hvad en bibliotekarkan bidrage med. Det handler især 
om at forstå og arbejde med datastrukturer, men kommu-
nikationskompetencer spiller også en stor rolle. Det vil sige, 
at kunne sætte sig ind i brugernes situation og give dem 
den bedste vejledning. Derfor tror jeg også, bibliotekarers 
kompetencer vil kunne gøre en forskel i forholdet mellem 
it-eksperter og brugerne, hvor de fleste virksomheder 
traditionelt oplever udfordringer.
   Kommunikation er da også en del af Mathilde Kroghs 
hverdag, hvor afdelingens opgave er at vedligeholde og 
højne standarden for effektive strukturer. 
   - Vi arbejder rigtig meget med kommunikation til orga-

nisationen for at hjælpe medarbejderne og holde dem 
opdateret. Jeg skriver jævnligt på vores intranet om 

portalerne. Hvad de kan og tips og tricks til, hvordan 
man bruger dem. Lige nu skal jeg for eksempel 

fortælle, hvordan man bogmærker dokumenter i 
portalerne og deler med kolleger. Og så skriver vi 

også jævnligt nyheder med små bidder af emner 
til at informere og inspirere.

”Det kræver 
specielle 
kompetencer
at finde
rundt i de globale 
portaler, især 
når det handler 
om standarder, 
som kan være 
vanskelige at 
fremsøge,” siger 
Mathilde Krogh.
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kommer 

du til 
jobsamtale 

- ifølge en arbejdsgiver 
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Skal man ringe på stillingen? 
- Det er ikke udslagsgivende eller en særlig fordel, om du ringer 
på stillingen eller ej. Jeg har aldrig ansat én på den baggrund.  
Men meget vigtigt er det til gengæld, at du kun ringer, hvis du 
har et relevant spørgsmål, ellers har det den modsatte effekt, 
siger Signe Amalie Svenningsen. 
   - Når vi får 350 ansøgere til en stilling, er det voldsomt, hvis 
alle ringer. Og jeg oplever ofte irrelevante spørgsmål, folk, der 
forsøger at invitere sig selv på kaffe eller vil gennemgå deres 
cv, siger Signe Amalie Svenningsen, der har oplevet, at det med 
at ringe, før man søger et job, er blevet intensiveret det sidste 
år. 

Hvad er irrelevante spørgsmål for eksempel? 
- Det er spørgsmål, som man kan få svar på i jobopslaget, 
som: »kan jeg risikere at skulle arbejde på en filial?« eller »hvor 
tit har man weekendvagt?« Det giver et negativt indtryk. Så 
overvej, hvad du signalerer med dit spørgsmål, og ring ikke i et 
andet tidsrum end det, der står i opslaget, og så skal du være 
tålmodig. En dag ringede den samme person 13 gange på 45 
min, fordi jeg ikke kunne ringe tilbage. 

Hvad er så relevante spørgsmål?   
- Som arbejdsplads kan vi godt lide at tale om, hvad vi har 
i gang, og hvor vi gerne vil hen. Et relevant spørgsmål er 
derfor at undersøge, om man passer ind. Vi er for eksempel 
et bibliotek, hvor litteratur fylder rigtig meget, og vi er 
selvfølgelig optaget af, at nye medarbejdere kan byde ind i 
vores mission og mål. Gode spørgsmål kan være: 
   »Jeg har den her baggrund, er det overhovedet relevant, jeg 
søger stillingen?« 
   »I søger fire børnebibliotekarer, hvad er baggrunden for det?«
   »Jeg brænder meget for det eller det, er der mulighed for at 
præge stillingen i den retning?«

Jeg har mange gange haft lyst til at ringe til ansøgere
med gode råd til jobsøgning, fordi jeg oplever, de spænder ben

for sig selv, siger vicebibliotekschef på Stadsbiblioteket i
Lyngby Signe Amalie Svenningsen.
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- Jeg starter altid med at læse ansøgerens cv 
for at tjekke, om de formelle kvalifikationer 
er i orden, såsom relevant uddannelse eller 
erfaring. Hvis de helt overordnede krav til 
jobbet er i orden, så læser jeg ansøgningen. 
Det kan også være, man ikke har den relevante 
uddannelse, men har meget relevant erfaring, 
og det ene kan godt opveje det andet, for 
eksempel en pædagoguddannet, der har 
arbejdet på skolens PLC og har stor erfaring 
med at formidle til børn. 
   Cv’et skal være let aflæseligt og 
overskueligt. Skriv kun det, der er relevant for 
jobbet, og ikke tiden tilbage som flaskedreng 
og bogopsætter.
   - Vi ender typisk med 15 stykker, som 
både har skrevet en god ansøgning og har 
et relevant cv, og derfra skal vi ned på 4-5, 
som vi tager til samtale. Her er det kemien 
og x-faktor, der afgør det sidste. Det kan 
handle om, hvilken type man er, og hvordan 
man passer ind i den gruppe, der allerede er på 
arbejdspladsen. Men det er ikke helt til at sige 
på forhånd, hvad der i sidste ende gør, at man 
får tilbudt jobbet, og det er derfor, jeg synes, 
det er så vigtigt, at folk ikke spænder ben for 
sig selv i den første del, som handler om en 
god ansøgning og et velskrevet cv. 

Før du søger 

Hvordan skiller man 
sig ud fra bunken? 

"
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ringe på et 
stillings-
opslag?

Forbundet Kultur 
og Informations 
karrierekonsulent:

- Du skal ringe på et 
stillingsopslag for at gøre din 
ansøgning mere fokuseret, ikke 
for at gøre en god figur eller 
indynde dig på din forhåbentlig 
nye arbejdsgiver. Mange 
stillingsopslag nævner en 
masse, som du skal kunne. Tit 
og ofte er der noget, der fylder 
mere end andet, og det kan du 
kun få at vide, hvis du ringer op 
og spørger. 
   Et godt spørgsmål kan for 
eksempel være: Hvad er den 
første arbejdsopgave, jeres nye 
medarbejder/kollega skal tage 
fat på i stillingen? Så får du en 
idé om, hvad arbejdspladsen 
går og tumler med lige her og 
nu, og hvis du kan skrive dig ind 
i den problemstilling og komme 
med bud på løsninger, så er du 
allerede langt. 
   Du kan også spørge ind til 
noget, der undrer dig ved 
opslaget. Hvis der eksempelvis 
står, at man skal arbejde med 
informationssikkerhed og ikke 
andet, så spørg ind til, hvilke 
konkrete opgaver der ligger i 
det. Pointen er, at du skal blive 
klogere på, hvad du skal lave 
i jobbet. For på den måde kan 
du skrive en mere kvalificeret 
ansøgning, der taler ind i 
virksomhedens behov. Så 
spørg klogt, og brug det, når 
du skriver din ansøgning, siger 
karrierekonsulent Nanna Berg.

arbejdsgiveren ikke skal starte 
med at vende det hele rundt i 
hovedet. 
   Vær ærlig, og vær dig selv, for 
det er ude af dine hænder, hvad 
vi præcis søger, og hvad der 
mangler i personalegruppen. 
   Hav øjenkontakt, vær rolig, 
og kom gerne med flere ting 
end det, der står i ansøgningen. 
Vær nysgerrig, og stil gerne selv 
spørgsmål. 

- Jeg er altid klar på en snak om, 
hvad der gjorde, at du ikke blev 
kaldt til samtale, og hvad du kan 
forbedre, siger Signe Amalies 
Svenningen og tilføjer:
   - Jeg har stor forståelse for, 
at det kan være svært at være 
jobsøgende, og at det kræver 
meget energi, men jeg håber, at 
nogle af de her tips kan gøre det 
lidt nemmere.  

Alle svarene er udtryk for Signe 
Amalies Svenningsens egen
holdning, så husk, andre arbejds-
givere kan mene noget andet. 

Lav den ikke så neutral, at den 
kan passe til hvor som helst. 
Skriv dig ind i arbejdsplads, 
så vi føler, du har forstået det 
sted, du søger job hos. Gør den 
fremadrettet med alt det, du 
gerne vil, og ikke bagudrettet 
med alt det, du har gjort (det 
viser dit cv). Tag stilling til, 
hvorfor du vil arbejde netop 
her, og beskriv, hvorfor du er 
kvalificeret. Vis gennem din 
tekst, hvem du er, og hvad du 
brænder for.
   Og læs korrektur på både cv 
og ansøgning. Hvis jeg starter 
med at læse, at ansøgningen for 
eksempel er stilet til en anden 
arbejdsplads, så er det lidt op ad 
bakke derfra.  
   Billede er valgfrit og ikke 
udslagsgivende.   

Din ansøgning skal passe til den, 
du er. Det er lige godt, om du er 
energisk og udadvendt eller rolig 
og indadvendt. Det billede, man 
danner sig ud fra din ansøgning, 
skal bare passe til dig, så 

Efter 

Samtalen 

Ansøgningen 



INDKALDELSE TIL FORBUNDET 
KULTUR OG INFORMATIONS 
GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægterne for Forbundet Kultur og Information bekendtgøres det herved, 
at Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021 finder sted:

LØRDAG DEN 30. OKTOBER PÅ COMWELL H.C. ANDERSEN I ODENSE.

Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på Forbundets Generalforsamling,
skal være Forbundets sekretariat i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen,
hvilket vil sige fredag den 30. juli 2021.

Øvrige forslag, som ønskes behandlet på Forbundets generalforsamling, skal være
Forbundets sekretariat i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen, hvilket vil sige
fredag den 17. september 2021.

Det henstilles, at eventuelle forslag formuleres så kortfattet som muligt og begrundes.

Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse
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Langt fra
Open Access til 
dansk forskning? 
Der er kun adgang til halvdelen af den danskproducerede
forskning hos forlaget Elsevier, viser tal fra SDU. På trods af
ny aftale, der skulle give open acces til al dansk forskning. 
Der er huller i aftalen, som vi er nødt til at tale højt om, siger 
kontorleder af Pure-kontoret på SDU, Anne Thorst Melbye.   
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I starten af året blev en ny aftale med det videnskabelige for-
lag Elsevier udråbt til at være et opgør med den måde, forlaget 
hidtil havde drevet forretning på. Nu var der »sikret øjeblikkelig 
adgang til danske forskningspublikationer i Elsevier«.
   Til Perspektiv sagde vicedirektør for biblioteksservice og 
partnerskaber på Det Kgl. Bibliotek Kira Stine Hansen blandt 
andet om aftalen: 
»Det betyder, at Danmark ejer sine egne forskningspublikatio-
ner, og derudover er der sikret adgang til Elsevier-porteføljen 
bagudrettet, hvis aftalen opsiges«.
   Men det er for unuanceret en udlægning, ifølge kontorleder af 
Pure-kontoret, der blandt andet registrerer al forskning på Syd-
dansk Universitetsbibliotek, Anne Thorst Melbye. Hun mener, 
det er nødvendigt at tale højt om manglerne ved aftalen, fordi 
det ellers kan blive svært at komme tættere på målet om Grøn 
Open Access, der er den officielle, nationale strategi (se boks)
   - For eksempel er det kun artikler, hvor hovedforfatteren 
kommer fra en dansk forskningsinstitution, der er med i kon-
sortiet, der umiddelbart bliver Open Access i den nye aftale. Vi-
denskabelige artikler har sædvanligvis mange bidragsydere, så 
hvis en artikel har 10 forfattere, og de ni kommer fra Danmark, 
men ikke hovedforfatteren, så falder artiklen udenfor aftalen, 
siger Anne Thorst Melbye.

   Det er cirka 35 procent af artikler med dansk 
bidrag udgivet hos Elsevier i 2020, der hører 
til i den kategori, viser tal fra databasen med 
videnskabelige artikler Web of Science. Her har 
2.722 artikler dansk hovedforfatter, og 5.211 
dansk medforfatter.
   - Det vil sige, at det er 65 procent af de dan-
ske forskningsartikler publiceret hos Elsevier, 
der falder udenfor aftalen, og i stedet kommer 
under Grøn Open Acces, hvor der er embar-
goperiode, før artiklen er tilgængelig. Så der 
vil fortsat være mange artikler med danske 
forskningsbidrag med en embargo på op til 36 
måneder. Det er i min verden ikke øjeblikkelig 
og fri adgang til dansk forskning, siger Anne 
Thorst Melbye, der mener, at vi er nødt til at 
se på både, hvad vi har opnået, og hvad vi ikke 
har opnået med aftalen.
   - Jeg fik eksempelvis en mail fra en profes-
sor, der glad skrev, »jamen, så er der jo open 
acces til min artikel efter den her aftale«, 
og der måtte jeg skuffe ham. Fordi Elsevier 
har udeladt 80 af de mest prestigefyldte og 
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- Jeg undrer mig 
over, at den nye 
aftale med Elsevier 
fremhæves som 
det nye lys i 
åbenbaringen. For 
mig at se er det 
mest positive, at 
man har undgået 
prisstigninger, siger 
kontorleder for 
Pure-kontoret Anne 
Thorst Melbye. 
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profilerede tidsskrifter i aftalen, siger Anne Thorst Melbye, hvis 
motiv med at bringe sin og SDU’s kritik af aftalen på bordet 
blandt andet er, at universiteterne står overfor forhandlinger 
med andre forlag, og at der skal forhandles med Elsevier igen 
om fire år. 

DER ER MERE AT KÆMPE FOR

- Risikoen er, at universitetsdirektørerne eller forlagene får den 
opfattelse, at vi er tilfredse med den her model, siger hun og 
understreger, at SDU jo også står bag aftalen og det mandat, 
forhandlergruppen havde. 
   - Vi er skam bag aftalen, som bestemt indeholder gode ting. 
Vi er bare langt fra i mål, siger hun.
Det mest positive ved aftalen mener hun, er, at man har fået 
sat en prop i den konstante prisstigning, der har været de sid-
ste mange år, på adgang til Elseviers tidsskrifter. 
   - Prisniveauet er blevet holdt i ave i aftalen, og det betyder 
rigtig meget i et budget, hvor SDU bruger op mod 33 millioner 
kroner årligt på licensaftaler.       
   Og meget positivt er det, mener hun, at det for første gang 
var en samlet universitetsverden, der sad overfor det giganti-
ske forlag ved forhandlingsbordet. 
   - Det var ikke blot alle universitetsbiblioteker, men også 
universitetsdirektørerne, der var bag mandatet. De havde givet 
håndslag på, at hvis forlaget var for stejlt i forhandlingerne, 

Grøn Open Access er gratis. 
Forskeren eller forskningsbiblioteket 
lægger forskningsartiklen, der er 
blevet peer reviewed, men ikke sat 
op i forlagets layout, ud i et offentligt 
digitalt arkiv. 

Gylden Open Access: Her betaler 
universitetet eller forskeren af 
forskningsmidlerne som oftest for, 
at forlaget gør artiklen offentligt 
tilgængelig. Der er dog tidsskrifter, 
der ikke tager publiceringsgebyrer, 
hvis de drives på ikkekommericielle 
platforme.

Hybrid Open Access: Her betaler 
universitetet eller forskeren artiklen 
fri efter en embargoperioden, der 
kan være helt op til to år, og i den 
periode sælger forlaget kun adgang 
til artiklen gennem licenser.

"
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Elsevier forhandlingen var et særdeles vigtigt skridt, 
som på flere parametre rykkede Danmark markant 
mod mere åben adgang til forskningspublikationer – 
der blev for eksempel endelig sat en prop i de evinde-
lige prisstigninger på læseadgang.  
   Det vigtigste for, at forhandlingen lykkedes var, at 
Det Kgl. Bibliotek og Danske Universiteter var enige 
om et mandat. Det medejerskab og sammenhold vil 
fortsat være det vigtigste element for, at de kom-
mende skridt, Danmark skal tage, bliver tilsvarende 
succesfulde. Der er ingen tvivl om, at alle ønsker ikke 
kan imødekommes, og alle detaljer ikke kan forvent-
ningsafstemmes forud for en forhandling – et mandat 
skal give bevægelsesfrihed i forhandlingen, der skal 
ganske enkelt være noget at forhandle om. 
   Gylden OA var eksempelvis ikke en del af forhand-
lingen, fordi det aldrig var en del af mandatet – Dan-
mark var uhyre bevidst om, hvilke parametre der blev 
vægtet (som at nægte hybrid betaling, fordi det ikke 
harmonerer med den danske OA-strategi), og hvilke 
der ikke skulle vægte denne gang. 
   De skridt, Danmark tager efter »Elsevier-aftalen«, vil 
være mindst lige så vigtige for retningen fremadret-
tet – eksempelvis skal det fortsat sikres, at der tages 
udgangspunkt i internationale forhandlingsresultater, 
således at der hele tiden skubbes på og opnås mere. 
Som den danske aftale, hvor publiceringsloften blev 
fjernet (hvilket lige nu udfordrer Sverige og Holland i 
deres aftaler), samt ved fortsat at sikre permanent 
adgang. 
  De næste skridt skal ses i en større sammenhæng, 
hvor evalueringen af den danske OA-strategi, ran-
king og meriteringssystemer, der understøtter Open 
Science, danske fondes krav til OA eller manglende 
krav, spiller lige så stor rolle for at åbne forskningen 
op.
   Jeg er enig i, at der er meget mere at tage fat på – 
også i detaljerne. I min optik er det ikke unuanceret 
at forholde sig til strategien og sikre, at den med stor 
succes bevæger sig mod det fastsatte mål. Vi skal 
bestemt kæmpe for mere – og mere – de kommende 
år. Det lykkes vi kun med ved at sikre sammenhold og 
opbakning til de skridt, der vælges som det første.

Kira Stine Hansens svar på kritikken er redigeret
af redaktionen.

Kira Stine Hansen
vicedirektør på
Det Kgl.Biblioteks svar

kunne man med vægten af den samlede danske univer-
sitetsverden sige »nej tak«. Det er nyt, siger Anne Thorst 
Melbye.

BETALER TO GANGE

Udover de nævnte udfordringer med aftalen i forhold til 
Open Access (OA), så er det, ifølge Anne Thorst Melbye, 
også problematisk, at den baserer sig på Hybrid Open Ac-
cess, når den danske strategi er Grøn Open Access. 
   Hybrid OA er kendetegnet ved, at man betaler et abon-
nement til et tidsskrift, og at forskeren må ’frikøbe’ sin 
artikel for at gøre den OA. I praksis betyder det, at der 
betales for det samme indhold to gange. Hvorimod man 
ved Grøn OA tager den sidste arbejdsversion og gør den 
tilgængelig uden at betale ekstra. Dette kan så være 
forbundet med en embargoperiode, før artiklen må gøres 
tilgængelig.
   Desuden består Elseviers portefølje af cirka 600 såkald-
te ’gyldne tidsskrifter’ – tidsskrifter, hvor man betaler for 
at publicere, men hvorefter indholdet er frit tilgængeligt 
online - disse tidsskrifter er heller ikke omfattet af den 
nye aftale. SDU’s undersøgelser viser, at det for de dan-
ske universiteter i 2020 drejer sig om 226 artikler, hvilket 
er en yderligere udgift på cirka 3,5 millioner kroner. Disse 
penge skal forskerne finde i deres forskningsbudgetter.

ØJE PÅ NYE MODELLER

Positivt er det dog også, at der bliver eksperimenteret 
med nye modeller for licenser efter krav om forandringer 
fra universiteter verden over. Et amerikansk universitet 
har for eksempel indgået en aftale om ikke at betale for 
abonnementer, men derimod for, hver gang de publicerer 
artikler. 
   - De nye modeller er forbundet med usikkerhed, fordi vi 
ikke ved, hvordan regnestykket lander, siger Anne Thorst 
Melbye. Derfor har Syddansk Universitetsbibliotek sat 
et forskningsprojekt i gang for langsigtet at undersøge 
licensaftalemodeller i Holland, Norge, Danmark og USA.   

”Så der vil fortsat være 
mange artikler med danske 

forskningsbidrag med en 
embargo på op til

36 måneder. Det er i min 
verden ikke øjeblikkelig 
og fri adgang til dansk 

forskning”
Anne Thorst Melbye

37
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Jacob Holm Krogsøe
Esbjerg Kommunes 
Biblioteker 
Mobil: 27 85 15 71
Email:
ben_mao@hotmail.com

Næstformand 
Daniel Ackey 
Københavns Biblioteker
Tlf.: 40 48 62 07
Mobil: 41 11 02 98
Email:
daniel@ackey.dk

Formand
Tine Segel
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: ts@kultur-
oginformation.dk  

Julie Arndrup 
Brønshøj Bibliotek
Mobil: 24 52 61 54
Email:
cr7y@kff.kk.dk

Jette Fugl
KUB Frederiksberg,
Det Kgl. Bibliotek, 
Tlf: 60 66 25 81
Email:  jettefugl2@gmail.com

Gitte Andersen
Odense Biblioteker
og Borgerservice
Mobil: 51 20 59 80
Email:
gitteandersen38@gmail.com

FORBUNDET KULTUR OG INFORMATIONS  HOVEDBESTYRELSE 2021

Andreas Damsbo Brix 
Slagelse Bibliotekerne 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

115 nye medlemmer i 2020

Årsregnskab 
godkendt

Medlemstallet i forbundet falder fortsat, så det samlede medlemstal ved udgangen af 2020 udgør 
3.986. Der er i 2020 indmeldt 115 nye medlemmer, og 229 medlemmer har meldt sig ud. Antallet af 
udmeldte er i 2020 det laveste siden 2016, hvilket er positivt, da forbundet dermed er lykkedes med 
at fastholde medlemmer. Desværre er antallet af nyindmeldte også på laveste niveau siden 2016. 
Det er således ikke i 2020 lykkedes at vende den negative udvikling i det samlede medlemstal, og det 
er et udtryk for en fortsættelse af den tendens, hvor det er blevet vanskeligere at rekruttere stude-
rende.
   - Vi ser mere konkurrence på uddannelserne med flere organisationer, der også har fokus på vores 
område. Det er en udfordring for alle små organisationer i AC, sagde Tine Segel.
   Den nye afdeling i forbundet Politik og Udvikling skal netop have fokus på hvervning og medlems-
udvikling for at imødegå udviklingen og udvikle analyser, der skal gøre det nemmere for hovedbesty-
relsen at træffe beslutninger, meddelte hun.

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Årsregnskabet for 
2020 blev godkendt 
af hovedbestyrel-
sen. Resultatet for 
forbundet blev i 
2020 et overskud 
på cirka 700.000 
kroner, der sam-
men med Aktions-
fondens overskud 
på cirka 536.000 
kroner giver et 
samlet positivt 
resultat på cirka 
1,2 millioner kroner. 
Det lavere forbrug 
i 2020 skyldes ikke 
overordnede beslut-
ninger om mindre 
aktivitet, men ydre 
omstændigheder 
grundet corona, 
understregede 
sekretariatschef 
Torben Jensen.

3 spørgsmål til Sarah Hvidberg 
Hvad tænker du om en kollektiv lønsikring igennem AKA? 
- Jeg er skeptisk. Jeg synes ikke, at det er den vej, vi bør gå. 
Fagbevægelsen burde hellere kæmpe for bedre dagpenge (mere 
dækkende end i dag). Det er lidt en falliterklæring, at vi er nødt 
til at indføre en lønsikring. Så har vi lidt givet op i forhold til at 
få genoprettet dagpengesystemet, synes jeg.
 
Hvis ikke dagpengene giver god nok kompensation for med-
lemmerne, er det så ikke en god mulighed?
- Jeg kan være nervøs for, at endnu flere vælger dagpengesy-
stemet fra, hvis det bliver endnu dyrere at få en nogenlunde 

dækning. I forvejen er produktet – dagpenge – forringet betragteligt med halveringen af 
dagpengeperioden, og prisen er ikke gået ned.

Hvis der vedtages en ordning, skal den så være ens for alle medlemmer af AKA, eller skal 
dækningsgraden være afhængig af fagområde? 
- Jeg vil foretrække, at dækningsgraden er ens for alle, så det bliver en fælles ordning.

Forbundets hovedbestyrelse afholdt digitale bestyrelsesmøder den 14. april.
Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen.
Læs det fulde referat på kulturoginformation.dk.
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Sarah Elizabeth Hvidberg 
DBC
Mobil: 40 46 80 47
Email:
sarah.hvidberg@gmail.com
 

Rikke Blaabjerg
Studenterrepræsentant
Mobil: 44 45 55 00
Email:
rikke.blaabjerg@
hotmail.com
 

Martin Schmidt-Nielsen
Aalborg Bibliotekerne 
Mobil: 25 20 43 85
Email: 
martin.schmidt-nielsen@
aalborg.dk

Nikoline Dohm Lauridsen
Region Hovedstaden
Mobil: 51 34 23 74
Email:
nikolinedl@hotmail.dk

Kristine Sofie Højen 
Bibliotek og Borgerservice 
Frederikshavn 
Mobil:  26 19 65 53
Email:
kristine_hoejen@hotmail.com
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Kollektiv lønsikring eller ej? 92,8 % 
stemte ja til 
OK-resultat

Nye kandidater til HB

Sekretariatet og coronastatus  

Hovedbestyrelsen debatterede de overvejelser, der er pt. i AKA (Akademi-
kernes A-kasse), om, hvorvidt man skal igangsætte en kollektiv (obligatorisk) 
lønsikringsordning for medlemmerne. Herunder drøftedes to modeller: 1: Samme 
ordning for alle medlemsgrupper til samme pris, 2: Individuelle ordninger på 
organisationsplan, så der kan blive forskel på pris og eventuelt indhold afhængig 
af fagområde. Hovedbestyrelsen var grundlæggende skeptisk overfor udviklingen 
med, at A-kasserne på denne måde kompenserer udover dagpengene, men ville 
høre mere fra AKA om mulighederne. 
- Jeg har dobbeltfølelser om, om det er den vej, vi skal, men skal vi den vej, skal det 
være kollektivt, sagde Nikoline Dohm Lauridsen.
   - Vi skal vide meget mere fra AKA, før vi kan tage stilling til det. Jeg er kritisk, 
for det har store konsekvenser og går imod tanken om, at samfundet skal sikre 
os, sagde Jette Fugl.  
   - Jeg er også bekymret over udviklingen, men skal det være den vej, vi går, så 
skal det være solidarisk, sagde Sarah Hvidberg.

Hovedbestyrelsen anbefalede medlemmerne 
at stemme ja til overenskomstresultatet 2021. 
Og den vejledende urafstemning viste også
et klart ja fra medlemmerne med 92,8 %
ja-stemmer, 3,3 % nej-stemmer og 3,9 % 
blanke stemmer. Herefter kunne formand
Tine Segel meddele AC, at Forbundet Kultur 
og Informations medlemmer siger ja. 
Læs mere om OK21 på side 40. 

Hovedbestyrelsen drøftede det såkaldte kandidatudvalg forud for generalforsamlingen i 2021. I 2018 besluttede forretnings-
udvalget, at der skulle nedsættes et kandidatudvalg, der havde til opgave at finde kandidater forud for generalforsamlingen, 
hvor formand og 10 HB-medlemmer skal vælges, for at sikre det nødvendige antal kandidater. Hovedbestyrelsen besluttede at 
forsætte med at nedsætte et kandidatudvalg, også at studentermedlemmer af bestyrelsen automatisk sidder i udvalget, så man 
sikrer en studenterrepræsentant til bestyrelsen. 
   - Det er vigtigere, at vi får prikket dem, der brænder for at gøre en forskel, end at vi får mange kandidater. Vi har brug for en 
stærk hovedbestyrelse fremadrettet, sagde Jakob Krogsøe. 
   Jette Fugl mente, et kandidatudvalg er en god ide at holde fast i, fordi man sikrer sig, at man kigger bredt ud i de faglige kredse 
og opfordrer nye kandidater, ikke kun i den siddende bestyrelses netværk.

Der har været færre henvendelser til sekretariatet i 2020 generelt, blandt andet på grund af mindre jobmobilitet med færre nyan-
sættelser, fortalte forhandlingschef Anders Grønbæk. Desuden har det været mere udfordrende at mødes med for eksempel tillids-
repræsentanterne, men der er blevet taget godt imod de virtuelle tiltag, forbundet er kommet med. 
   Fagmagasinet har oplevet fald i annonceindtægter som følge af den almene udvikling på annoncemarkedet. Der ses også et fald i 
antallet af forbundets hjemmesides brugeradgange. Dette skyldes dog sandsynligvis ikke mindre traffik, men at brugerne ikke tæl-
les, hvis de afviser cookies på siden, sagde kommunikationschef og redaktør Anette Lerche.    
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Løn og arbejdsvilkår for perioden fra 1. april 
2021 til 31. marts 2024 er nu på plads for 
ansatte i stat, regioner og kommuner. Vi giver 
et overblik over de elementer i aftalerne, der 
har størst betydning for dig som ansat i stat, 
region eller kommune.  
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Få overblikket over

OK21



Du kan se mere om OK21 på
kulturoginformation.dk/ok21

OK21 Stat
Generelle lønstigninger 
For hele den treårige periode er der en forventet samlet lønudvik-
ling på 5,05 %, der fordeler sig på aftalte lønstigninger på 4,42 % 
samt forventet udmøntning af reguleringsordningen på 0,63 %. 

Generelle lønforhøjelser fordeler sig således:

• 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på: 0,80 %
• 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på: 0,30 %
• 1. april 2022 ydes en generel lønforhøjelse på: 1,19 %
• 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på: 0,30 %
• 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på: 1,48 %
• 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,35 %

Reguleringsordningen
Reguleringsordningen videreføres uændret. Reguleringsordningen 
sikrer en sammenhæng mellem lønudviklingen på det private og 
det offentlige område. En stigning i de private lønninger udmønter 
med 80 % på det offentlige område.

Reguleringsordningen for 2021 – 2023 skønnes at udmønte:

• 0,00 % i 2021
• 0,36 % i 2022
• 0,27 % i 2023

I alt 0,63 % over perioden.

Grundlønsforhøjelse tjenestemænd: 1. april 2022 forhøjes grund-
lønnen for tjenestemandsansatte bibliotekarer aflønnet på trin 4 
med 10.000 kroner om året.

Forenkling af basislønforløb: Basislønforløbet for akademikere 
forenkles og tilpasses pr. 1. april 2022. Det almindelige kandidat-
forløb består uændret. For akademiske bachelorer forlænges løn-
forløbet med et enkelt basisløntrin. Bachelorer med mere end fem 
års anciennitet vil herved opnå en lønforbedring på cirka 20.000 
kroner årligt i grundbeløb.

Seniorbonus: Der etableres med virkning fra den 1. april 2022 en 
seniorbonusordning, der giver medarbejdere, der er fyldt 62 år, 
ret til en seniorbonus på 0,8 % af den pågældendes samlede løn. 
Seniorbonus kan veksles til to seniordage (fridage) eller til ekstra-
ordinær pensionsindbetaling.

Mulighed for sundhedsordninger i pensionen: For medlem-
mer omfattet af arbejdsmarkedspension (PFA) bliver der 
mulighed for at etablere sundhedsordninger, der fremmer 
forebyggende og helbredende indsats. På linje med de 
muligheder, der allerede findes for medlemmer ansat i kom-
muner og regioner.

Kompetenceudvikling: Den Statslige Kompetencefond og 
Kompetencesekretariatet videreføres uændret i den kom-
mende periode. Der skal i perioden gennemføres særlige 
indsatser, der understøtter den strategiske og systematiske 
tilgang til kompetenceudvikling lokalt. Der skal gennemføres 
en indsats for at fremme seniorers mulighed for kompeten-
ceudvikling.

Styrket seniorindsats: Den gældende aftale om senior- og 
fratrædelsesordninger gøres lettere at forstå og anvende 
lokalt. Aftalen opdeles i to separate aftaler: en aftale om 
seniorordninger og en aftale om frivillig fratræden.

Der skal tilbydes en drøftelse om seniorperspektiv i for-
bindelse med den årlige MUS. Tilbuddet skal gives, fra den 
ansatte fylder 60 år. Der udarbejdes i perioden en fælles 
vejledning til aftalen om seniorordninger.

Sorgorlov: Retten til sorgorlov udvides, så begge forældre 
får ret til sædvanlig løn indtil 26 uger efter barnets død. 
Retten gælder ved barnets død fra fødsel og frem til det 
fyldte 18. år. Lider moderen under fødslen af en graviditets-
betinget sygdom, forlænges hendes ret til fravær med løn 
med hendes sygdomsperiode, dog højest indtil udløbet af 
den 46. uge efter fødslen. I tilfælde af bortadoption inden 
den 32. uge efter fødslen har begge forældre ret til orlov 
med løn i ind til 14 uger efter bortadoptionen.
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OK21 Kommuner
Generelle lønstigninger:
For hele den treårige periode er der en forventet samlet lønudvik-
ling på 5,29 %, der fordeler sig på aftalte lønstigninger på 5,02 % 
samt forventet udmøntning af reguleringsordningen på 0,27 %. 

Generelle lønforhøjelser fordeler sig således:

• 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på: 1,00 %
• 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på: 1,01 %
• 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på: 1,90 %
• 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på: 0,30 %
• 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på: 0,81 %

Alle lønforbedringer er procentvise stigninger i forhold til den 
samlede løn pr. 31. marts 2021. Lønstigningerne pr. 1. april 2021 
frigives først, når den samlede aftale er godkendt af
aftaleparterne.

Reguleringsordningen
Reguleringsordningen videreføres uændret på det kommunale 
område. Reguleringsordningen sikrer en sammenhæng mellem 
lønudviklingen på det private og det offentlige område. En stig-
ning i de private lønninger udmønter med 80 % på det offentlige 
område.

Reguleringsordningen for 2021 – 2023 skønnes at udmønte:

• -0,21 % i 2021
• 0,30 % i 2022
• 0,18 % i 2023

I alt 0,27 % over den 3-årige periode.

Ændret basislønforløb for bachelorer: Med virkning fra den 
1. april 2022 forlænges lønforløbet for bachelorer. Bachelorer i 
AC-overenskomsten indplaceres herefter i basislønforløb 1-6. For 
omfattede af denne forbedring vil der være tale om en forbedring 
på cirka 13.000 kroner årligt i grundbeløb. I aktuel værdi svarer det 
til 18.079 kroner pr. år eller 1.507 kroner pr. måned.

Højere slutlønninger: Grundlønnen for trin 7 og 8 og for special-
konsulenter, chefkonsulenter forhøjes med virkning fra den 1. april 
2022 med 0,37 %. For trin 7 svarer det til 1441 kroner pr. år. For trin 
8 svarer det til en stigning på 1539 kroner pr. år.

Indplacering af nye etårige akademiske overbygningsuddan-
nelser: Nye etårige akademiske overbygningsuddannelser, der 
gennemføres med udgangspunkt i en universitær bachelorud-
dannelse, indplaceres på AC-overenskomstens basislønforløb 2, 4, 

5, 6, 7, hvor løntrin 4 er toårigt. Uddannelserne 
forventes tidligst udbudt fra sommeren 2021.

Forhøjelse af grundløn for tjenestemænd i ba-
sisstillinger: Grundlønnen for tjenestemandsan-
satte bibliotekarer i basisstillinger forhøjes pr. 1. 
april 2022 fra trin 26 + 3.600 kroner årligt til trin 
26 + 6.840 kroner årligt i niveau 31. marts 2000.
Pension: Der sker pr. 1. april 2022 forhøjelse af 
pensionsprocenten med 0,15 % fra 18,63 % til 
18,78 %. Forhøjelsen af pensionen omfattes af 
bestemmelsen om fritvalg mellem pension og 
løn. Dermed kan den enkelte medarbejder vælge 
mellem løn og pension for 2,38 % af pensionsop-
sparingen.

Kompetencefond: Akademikergrupperne omfat-
tes pr. 1. april 2021 af Den Kommunale Kom-
petencefond. Ansøgning til fonden kan første 
gang ske pr. 1. april 2022. Ansatte kan søge op 
til 30.000 kroner pr. år til kompetencegivende 
efter- og videreuddannelse. For masteruddan-
nelser kan der i perioden søges op til 50.000,- kr. 
årligt. Midlerne er et supplement til den indsats 
og de midler, kommunerne allerede anvender til 
kompetenceudvikling. 

Fastholdelse af seniorer: Det er mellem parterne 
aftalt, at der skal ske en øget indsats for at fast-
holde seniorer. Der er derfor under forhandlin-
gerne aftalt et partnerskab om et godt og langt 
seniorarbejdsliv, samt en række tilpasninger og 
ændringer af Rammeaftalen om seniorpolitik. 
Der er i forhandlingerne også opnået enighed om 
at udforme en opdateret vejledning til Ramme-
aftale om seniorpolitik. Den nye vejledning skal 
være klar inden udgangen af 2021.

Sorgorlov: Retten til sorgorlov efter aftale om 
fravær af familiemæssige årsager udvides pr. 1. 
april 2022, således at begge forældres fraværs-
ret med sædvanlig løn udvides fra 14 til 26 uger. 
Retten gælder ved barnets død fra fødsel, og til 
barnet fylder 18 år. Reglen udvides til også at 
gælde for adoptanter og kommende adoptanter, 
der har modtaget et barn, hvis barnet dør, inden 
det fylder 18 år.



Maj 2021 · Perspektiv · 43

OK21 Regioner
Generelle lønstigninger:
For hele den treårige periode er der en forventet samlet lønudvik-
ling på 4,83 %, der fordeler sig på aftalte lønstigninger på 5,02 % 
samt forventet udmøntning af reguleringsordningen på -0,19 %. 

Generelle lønforhøjelser fordeler sig således:

• 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på: 0,75 %
• 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på: 1,37 %
• 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på: 1,35 %
• 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på: 0,77 %
• 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på: 0,78 %

Alle lønforbedringer er procentvise stigninger i forhold til den 
samlede løn pr. 31. marts 2021

Lønstigningerne pr. 1. april 2021 frigives først, når den samlede 
aftale er godkendt af aftaleparterne.

Reguleringsordningen: Reguleringsordningen videreføres som på 
øvrige offentlige områder uændret. Reguleringsordningen sikrer 
en sammenhæng mellem lønudviklingen på det private og det of-
fentlige område. En stigning i de private lønninger udmønter med 
80 % på det offentlige område.

Reguleringsordningen for 2021 – 2023 skønnes at udmønte:

• -0,71 % i 2021
• 0,35 % i 2022
• 0,17 % i 2023
I alt -0,19 % over den treårige periode.

Ændret basislønforløb for bachelorer: Med virkning fra den 1. 
april 2022 forlænges lønforløbet for akademiske bachelorer. Ba-
chelorer i AC-overenskomsten indplaceres herefter i basislønforløb 
1-6. For omfattede af denne forbedring vil der være tale om en 
forbedring på ca. 17.000 kroner årligt i grundbeløb. I aktuel værdi 
svarer det til 17.916 kroner pr. år eller 1.493 kroner pr. måned.

Højere slutlønninger: Grundlønnen for trin 7 og 8 og for special-
konsulenter, chefkonsulenter forhøjes med virkning fra den 1. april 
2022 med 0,25 %. For trin 7 svarer det til 957 kroner pr. år. For trin 
8 svarer det til en stigning på 1018 kroner pr. år.

Indplacering af nye etårige akademiske overbygningsuddan-
nelser: Etårige kandidater, kaldet akademiske overbygningsud-
dannelser, der gennemføres med udgangspunkt i en universi-
tær bacheloruddannelse, indplaceres på AC-overenskomstens 
basislønforløb 2, 4, 5, 6, 7, hvor løntrin 4 er toårigt. Uddannelserne 
forventes tidligst udbudt fra sommeren 2021.

Pension: Der sker pr. 1. april 2022 en forhøjelse af pensionsprocen-
ten med 0,12 % fra 18,46 % til 18,58 %. Forhøjelsen af pensionen 
omfattes af bestemmelsen om fritvalg mellem pension og løn. 
Dermed kan den enkelte medarbejder vælge mellem løn og pen-
sion for 2,18 % af pensionsopsparingen.

Kompetencefond: Akademikergrupperne omfattes af Aftale om 
Kompetencefond. Ansøgning til fonden kan første gang ske pr. 1. 
april 2022. Ansatte kan søge op til 30.000 kroner pr. år til kompe-
tencegivende efter- og videreuddannelse. For masteruddannelser 
kan der i perioden søges op til 50.000 kroner årligt. 
  Midlerne er et supplement til den indsats og de midler, regionerne 
allerede anvender til kompetenceudvikling.

Seniorbonus: Der etableres med virkning fra den 1. januar 2023 en 
seniorbonusordning, der giver medarbejdere ret til en seniorbonus 
på 0,8 % af den pågældendes samlede løn fra og med kalender-
året efter, at de 62 år. Seniorbonus kan veksles til to seniordage 
(fridage) eller til ekstraordinær pensionsindbetaling.

Fastholdelse af seniorer: Rammeaftalen om seniorpolitik ændres 
og tilpasses, så den understøtter regionernes behov for at fast-
holde seniorer ved at sætte fokus på et langt og godt arbejdsliv. 
Indsatsen skal være lokalt forankret, og omdrejningspunktet er en 
dialog mellem leder og medarbejder med inddragelse af MED og 
TR. Hensigten er at skabe en kultur for fastholdelse af seniorer.

Sorgorlov: Retten til sorgorlov efter aftale om fravær af fami-
liemæssige årsager udvides pr. 1. april 2022, således at begge 
forældres fraværsret med sædvanlig løn udvides fra 14 til 26 uger. 
Retten gælder ved barnets død fra fødsel og frem til det fyldte 18. 
år. Reglen udvides til også at gælde for adoptanter og kommende 
adoptanter, der har modtaget et barn, hvis barnet dør, inden det 
fylder 18 år.
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TEKST LAURA KJESTRUP NIELSEN FOTO PRIVAT, ROBERT WENGLER 

Få nu lettet r…. fra den kontorstol! Vi ved det godt, 
men motion i løbet af arbejdsdagen er ofte lettere sagt 
end gjort. Og dog. På Syddansk Universitet snører de 
løbeskoene og ruller yogamåtten ud i arbejdstiden, og 

de biblioteksansatte har naturligvis været firstmovers i 
bevægelsen, der gavner både hoved og krop. 

Sved på panden
i arbejdstiden   

Din krop er ikke skabt til at sidde stille i længere tid. Alligevel til-
bringer du sandsynligvis mange timer hver dag bag et skrivebord. 
   Cykelturen til den fysiske arbejdsplads er måske også sat på 
pause, fordi du for tiden er henvist til hjemmearbejde. Og måske er 
indretningen af dit hjemmekontor - eller dit spisebord - heller ikke 
ligefrem til et ergonomisk 12-tal? 
   Faktum er, at mange mennesker med stillesiddende arbejde over 
tid oplever smerter i for eksempel håndled, skuldre og nakke. Det 
skyldes en lav, men til gengæld konstant aktivitet i specifikke 
muskler. Vores krop og muskler tørster derfor efter variation, og 
det kan mere bevægelse i løbet af arbejdstiden give. 

BIBLIOTEKARER I BEVÆGELSE  

Netop bevægelse i løbet af arbejdsdagen - eller studiedagen, hvis 
man er studerende - er for tiden i fokus på Syddansk Universitet, 
der i efteråret 2020 kickstartede projektet »SDU bevæger sig« 
med en bevægelsesdag for alle ansatte. 
   Målet med »SDU bevæger sig« er at skabe mere rum til bevæ-
gelse i hverdagen for både ansatte og studerende, og projek-
tets mange konkrete tiltag byder både på inspiration til de små 
bevægelser i hverdagen, introduktion til forskellige motionsformer 
samt forebyggende træning. 
Indtil videre har der blandt andet været bevægelsesjulekalender, 
online-yoga og virtuel løbekonkurrence på programmet. Tiltag, der 
bærer præg af, at mulighederne for at mødes rent fysisk har været 
begrænsede under projektets opstart. 

   Dog var det i efteråret muligt at mødes i 
mindre hold til blandt andet det orienterings-
løb, som bibliotekar Rikke Hvas Dreymann 
stod bag. Men som ansat ved Syddansk Uni-
versitetsbibliotek er motion i løbet af arbejds-
dagen faktisk ikke et nyt koncept for hende. 
For mens projektet »SDU bevæger sig« for 
alvor trak i træningstøjet i 2020, har de på 
biblioteket været firstmovers i helt bogstave-
lig forstand. Her har de ansatte nemlig haft en 
motionsordning gennem de sidste 5-6 år. 

EKSTRA MOTION PÅ

HJEMMEARBEJDSPLADSEN 

Bibliotekets ordning giver de ansatte mulighed 
for to gange en halv times motion om ugen, og 
inddrager man frokostpausen, kan det blive til 
en time væk fra skærm og skrivebord pr. gang. 
   - Der er mange, der bruger ordningen til for 
eksempel at gå en tur alene eller sammen med 
andre. Så kan man jo tage sin madpakke med 
ud, forklarer Rikke Hvas Dreymann.
   Selv foretrækker hun løb, og motionsordnin-
gen har givet hende mulighed for at fastholde 
sin træning - også i perioder med ekstra pres 
på hjemmefronten. 
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   I skrivende stund er arbejdspladsen for Rikke Hvas Dreymann 
og hendes kolleger også lig den private matrikel, og derfor har 
bibliotekschefen på grund af tidens mærkværdige omstændig-
heder givet de ansatte lov til at motionere yderligere, så de i alt 
må bruge fire gange en halv time af arbejdstiden på motion om 
ugen. 
   - Det betyder dog ikke, at jeg løber fire gange, griner Rikke 
Hvas Dreymann.
   I stedet har hun valgt at bruge de to ekstra motionsmulighe-
der på udstrækning og afspænding.
   - Jeg kan mærke, at jeg krøller mere sammen, når jeg sidder 
og arbejder hjemme. Så min krop har brug for noget mere end 
bare konditionstræning. 

KARATE PÅ SKÆRMEN 

Virtuel karatetræning har også været på programmet under 
opstarten af »SDU bevæger sig«, og her var instruktøren med 
den hvide kimono og de høje knæløft på skærmen biblioteks-
chef Bertil F. Dorch. 
   Til daglig er han leder for de godt 100 biblioteksansatte 
fordelt på forskellige afdelinger og campusbyer under Syddansk 
Universitet, og så dyrker han også karate. 
   - Jeg er ikke professionel, så det handlede mere om at bidrage 
med noget sjovt, der kan give lidt sved på panden. 
Bertil F. Dorch var for godt fem år siden med til at starte moti-
onsordningen for de biblioteksansatte op som et pilotprojekt. 

Og fra ledelsens side var håbet med ordningen et ønske om at 
nedbringe sygefraværet. 
   - Desværre kan jeg ikke diske op med data, der beviser, at 
motionsordningen har nedbragt sygefraværet med så og så 
meget, siger han i dag. 
   Til gengæld er han ikke i tvivl om de kvalitative gevinster, for 
ordningen er blevet godt modtaget i arbejdsmiljøundersøgelser 
blandt medarbejderne, der også har givet motionsmulighe-
derne mange positive ord med på vejen i en nylig spørgeskema-
undersøgelse i forbindelse med corona. 
   - Min fornemmelse er, at motionsordningen har været en 
tiltrængt ventil for mange i den her tid, siger Bertil F. Dorch.
   I den årlige evaluering kan han se, at hans medarbejdere har 
booket i alt 1.200 motionssessions i deres kalendere i løbet af 
2020. Og her er det værd at bemærke, at der under den første 
nedlukning af samfundet i foråret 2020 både kom nye brugere 
til og øget aktivitet. 

ET SPØRGSMÅL OM PLANLÆGNING 

Motionsordningen fungerer rent praktisk ved, at de ansatte 
booker tid ind til motion i deres kalendersystem. Naturligvis 
skal det tilpasses møder, undervisning, og hvad der ellers 
måtte være af skemalagte arbejdsopgaver. 
   Og Bertil F. Dorch er slet ikke bekymret over eventuelle bivirk-
ninger ved at ordinere motion til sine ansatte i arbejdstiden. 
   - Jeg er ikke nervøs for, at det går ud over produktiviteten. "
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Tværtimod mener jeg, vi investerer i både sund-
hed, trivsel og forebyggelse. Og så er der hele 
omdømme-effekten. Hvis man gerne vil både 
tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, så 
kan motionsordningen være et godt kort.  
   Omvendt skal der også være plads til de medar-
bejdere, der ikke føler det store behov for motion 
i arbejdstiden.
   - Det er jo ikke et krav, og der kan være forskelli-
ge grunde til, at man ikke har mod på det. Men jeg 
har et meget bredt syn på motion, og medarbej-
derne må også meget gerne bruge ordningen til 
afstressende aktiviteter som yoga, afspænding 
og mindfulness, lyder det fra bibliotekschefen. 

MOTION SOM MEDICIN 

Et bredt syn på, hvad motion kan indebære, præ-
ger også et projekt som »SDU bevæger sig«. Men 
som universitet har SDU naturligvis også ekspert-
viden at trække på. 
   Som et led i »SDU bevæger sig« er der derfor 
lavet fem træningsvideoer med forskningsbase-
ret intelligent træning, der tager udgangspunkt i 
typiske belastninger og smerter for ansatte med 
stillesiddende arbejde. Og netop nu er man i gang 
med at filme flere videoer målrettet de stude-
rende. 
   Intelligent træning tilpasser træningen til den 
enkeltes jobfunktion, og konceptet består af 10 
minutters opvarmning og 50 minutter med et 
individuelt sammensat program med konditions-, 
styrke- og balancetræning om ugen.
   Man kan også sagtens dele programmet op 
i mindre bidder, så det for eksempel bliver til 5 
gange 12 minutters træning.
   - Når vi kommer helt ned på 12 minutter om da-
gen, er der stor chance for, at man kan holde ved 
over en lang periode, fortæller professor Karen 
Søgaard, der er forskningsleder ved SDU og ph.d. i 
human fysiologi.  
   Hun har gennem de sidste 15 år haft fokus på 
motion på arbejdspladsen, og ifølge forskeren 
har synet på træning som behandling udviklet sig 
markant de senere år. Det gælder både inden for 
arbejdsmiljøfeltet og i sundhedsvæsenet. 
   - Vi har erfaret, at målrettet fysisk træning 
både kan bruges forebyggende, men også lindre 
smerter i for eksempel nakke, skuldre og lænd, 
som mange med stillesiddende arbejde oplever. 

LEVENDE REKLAMESØJLE 

Selvom Karen Søgaard har sit forskningsmæssige 
fokus på de sundhedsmæssige effekter af motion 
i arbejdstiden, kan hun sagtens se fordelen ved, 
at »SDU bevæger sig« kommer vidt omkring. 

»SDU bevæger sig« er et Citizen Science-projekt, 
der skal bidrage til at integrere en sund kultur i 
hverdagen for medarbejdere og studerende. Det er en 
adfærdsændring, der skal bidrage til bedre sundhed 
og trivsel på SDU. 

Eksempler på tiltag: 

•  Onlinetræning med studerende og ansatte som 
instruktører. Der har for eksempel været yoga 
med Najmeh Shaghaei, der er afdelingsleder på 
Syddansk Universitetsbibliotek i Sønderborg, 
og coronafitness ledet af Erkan Ozokcu fra 
universitetets økonomiafdeling. 

•  Walk’n’Talk - gående møder på SDU. Der er 
oprettet ruter i alle campusbyer, som bliver 
registeret i mødebookingsystemet. På den måde 
kan man booke hinanden til gående møder. 

•  Uddannelse af bevægelsesambassadører med 
opstart i april. Ambassadørerne er ansatte, der 
gerne vil være med til at igangsætte aktiviteter, 
som deres kollegaer i den enkelte afdeling kan være 
med til. 

•  Intelligent træning: www.sdu.dk/da/
voresverdensmaal/initiativer/intelligent-traening 

Læs mere på www.sdu.dk/da/forskning/
forskningsformidling/citizenscience/
sdu-bevaeger-sig 

Om projektet:

   - De mange forskellige aktiviteter gør det lettere at motivere 
en bredere gruppe. For eksempel kan det være mere oversku-
eligt at komme i gang med at gå 10.000 skridt om dagen end 
at begynde på løbe- eller styrketræning, medgiver hun. 
Og så er der listen over positive bivirkninger.
   - Fællesskabsfølelsen og det mentale frirum, som motion 
også kan give, tæller bestemt også, og det gavner både den 
enkelte og arbejdspladsen, vurderer Karen Søgaard.    
   Rikke Hvas Dreymann er heller ikke i tvivl om, at det både 
kommer hende selv og hendes arbejdsgiver til gode, at hun 
snører løbeskoene i arbejdstiden. 
   - Jeg får overskud og energi, og de får en tilfreds medarbejder, 
der måske også holder længere i det lange løb. 
   Samtidig er Rikke Hvas Dreymann en god reklamesøjle for sin 
arbejdsplads:
   - Jeg er så taknemmelig for motionsordningen, at jeg ofte 
blærer mig med konceptet til familie og venner. Jeg tænker 
da bare, at andre arbejdspladser burde gøre det samme, lyder 
opfordringen. 

"
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-ARRANGEMENTERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Seniorgruppens
Generalforsamling 2021
9. september 2021 i Søborg

Forbundet Kultur og
Informations
Generalforsamling 2021
30. oktober 2021 i Odense

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

GENERALFORSAMLING

Kursus:
Ophavsret for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 
og internet sætter nye op-
havsretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden.
8. oktober 2021 i Aarhus

Records Manager
(Webbaseret
miniuddannelse)
Miniuddannelse som gør dig 
i stand til at arbejde som 
Records Manager i private 
og offentlige virksomheder. 
Fem dages live webbaseret 
undervisning.
8. september til 7. oktober 
2021 online

SoMe Manager
(Webbaseret
miniuddannelse)
Kom i gang med at arbejde 
strategisk med sociale medier 
med fokus på den praktiske 
del og produktion af det gode 
indhold. Fire dages live web-
baseret undervisning.
15. september til 13. oktober 
2021 online

Projektleder i praksis 
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer og 
værktøjer i projektledelse og 
få mulighed for at øve brugen 
af værktøjerne.
12. oktober til 12. november 
2021 i København

Webinar: Guide til brætspil 
på bibliotekerne - sådan
pepper du dit bibliotek op!
Brætspil og fysiske spil har 
været i eksplosiv vækst 
de seneste par år. Hvilke 
tendenser er der lige nu, og 
hvad I kan gøre for at styrke 
kvaliteten og formidlingen af 
brætspil og spilkulturen på 
netop jeres bibliotek?
1. juni 2021 online

Verdensmål online - Modul 
2: ligestilling og ulighed
Få inspiration til, hvordan du 
som biblioteksansat kan ar-
bejde med at opnå ligestilling 
mellem kønnene og reducere 
ulighed. 
9. juni 2021 online

Webinar: Word
– helt ud i hjørnerne
Lær de mere avancerede 
funktioner i Word. Kom rundt 
i hjørnerne efter de mere 
avancerede funktioner som 
tilføjelsesprogrammer, lækre 
designfunktioner og brug af 
makroer, flette- og formular-
felter.
10. juni 2021 online

Verdensmål online - Modul 3: 
forbrug og biodiversitet
Få inspiration og værktøjer til, 
hvordan du som biblioteksan-
sat kan arbejde med verdens-
mål relateret til ansvarligt 
forbrug og biodiversitet.
23. juni 2021 online

Webinar: Agil projektledelse
Agile metoder inddrager 
læring, gode idéer og juste-
rede prioriteringer undervejs i 
processen. Få en introduktion 
til bl.a. Scrum og Kanban.
1. september 2021 online

Bogbustræf 2022
FILIBUSSEN arrangerer 
bogbustræf i samarbejde med 
Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig.
Den 10. september 2022 i 
Flensborg

Morgenmøde for ledere: 
Rekruttering og fastholdelse 
af SoMe-generationen 
Hvordan motiverer vi en 
krævende, selviscenesat, zap-
pende, følsom SoMe-gene-
ration, der måske indimellem 
bliver blæst omkuld af alle de 
valg, de skal forholde sig til?
17. september 2021 i Aarhus 

BØFA Konference 2021: 
Børnekultur på Bornholm og 
Verdensmålene
Hvad er FN's Verdensmål, 
hvordan kan vi formidle det 
til børn på biblioteket? Kon-
ference med besøg rundt på 
Bornholm.
22. til 24. september 2021 i 
Rønne

Gå-hjem-møde: 
FN’s 17 verdensmål
De næste 10 år er handlinger-
nes årti for FN’s 17 verdens-
mål. Steen Hildebrandt giver 
os et knivskarpt indblik i 
verdensmålene, og hvad de 
betyder for os.
23. september 2021
i København

Gå-hjem-møde: 
Relationskompetencer: 
Styrk dine relationer
Hvordan kan vi blive bedre til 
at gå i kontakt med os selv 
og med andre mennesker? 
Styrk dine relationer både på 
arbejdspladsen, i familien og 
med dig selv.
14. oktober 2021 i København

Webinar: Introduktion til 
Python programmering
Kom gang med et af de mest 
udbredte programmerings-
sprog, så du bliver klædt på til 
at indgå i dialog med pro-
grammørerne.
4. november 2021 online

Gå-hjem-møde: Hvad gør
vi med klimaet?
Hvordan kan vi skabe foran-
dring til et grønnere hver-
dagsliv? Vi har et af verdens 
højeste CO

2
-aftryk fra vores 

forbrug. Det skal vi gøre 
noget ved, og det kan vi gøre 
noget ved.
22. november 2021
i København
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem 
af Forbundet Kultur og Information kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel 
oversigt over arrangementstilbud på www.kulturoginformation.dk/arrangementer

JOB OG KARRIERE

 
TR-ARRANGEMENTER

Flere jobsamtaler? Ja tak!
Få praktiske eksempler på, 
hvordan du skal arbejde med 
din jobsøgning, så du kommer 
til flere jobsamtaler. 
13. oktober 2021 i København
29. november 2021 i
København

Revolutionér din jobsøgning
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning? 
2. og 9. september 2021
i København
2. og 9. november 2021
i København

Onlinekursus: Revolutionér 
din jobsøgning!
Find datoerne for kursusstart 
på kulturoginformation.dk/
kalender

TR-uddannelse Modul C, 
Del 1
1. juni 2021 online
2. juni 2021 online

Netværksmøde for
arbejdsmiljørepræsentanter
24. august 2021
online (vest)
26. august 2021 online (øst)

TR-uddannelse Modul C, 
Del 2
31. august til 2. september 
2021 i Middelfart

TR-uddannelse Modul D 
2020
22.-23. november 2021 i 
Middelfart

Scan QR-koden og meld dig til 
et af de mange spændende
arrangementer allerede i dag.

PENSION

Find rækken af PFA's 55+ 
kurser og webinarer i 
kalenderen på
kulturoginformation.dk.

Gå-hjem-møde: PFA
Pension Live  2021 - spring 
den kedelige læsning over!  
Få et hurtigt overblik over, 
hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på, og hvad det 
egentlig er, en pensionsord-
ning indeholder.
15. september 2021
i København

Digital Manager 2.0
(Webbaseret
mini-uddannelse)
Lær grundlæggende værk-
tøjer til og principper for 
udvikling, design og struk-
turering af digitale løsninger 
og websites. Seks dages live 
webbaseret undervisning. 
27. oktober til 24. november 
2021 online

Onlinekursus: Records
Manager – videregående
Bliv opdateret om de sid-
ste nye tiltag, ny praksis 
og trends inden for records 
management. 
18. november 2021 online 

Som studentermedlem
kan du deltage gratis i
mange af  vores gå-hjem-
møder, webinarer og
værktøjskurser.
Følg med i kalenderen
på www.kultur
oginformation.dk

Individuelle
karriererådgivningssamtaler
Find datoerne på
kulturoginformation.dk/
job-og-karriere
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Navn: Ann-Britt von Seelen                          
Stilling: Biblioteksleder af Esbjerg 
Kommunes Biblioteker fra 1. oktober 2020          
Uddannelse: Bibliotekar DB, 2004, og cand.
it. i webkommunikation 
Tidligere: Uddannelsesbibliotekar UC 
Syd, digital formidler på Fredericia 
Bibliotek, teamkoordinator og teamleder, 
Koldingbibliotekerne.      
Alder: 41 år                  
 
Hvorfor søgte du stillingen som 
biblioteksleder i Esbjerg?                      
- Tanken om en lederstilling havde 
rumsteret i nogen tid, og da stillingen blev 
ledig i Esbjerg, som er min fødeby, blev 
beslutningen hurtigere modnet, end den 
måske ellers ville være blevet. Nogle gange 
ser noget bare rigtigt ud. 

Hvilke overvejelser gjorde du dig?                   
- Jeg overvejede, hvad det ville betyde 
for indholdet af mine opgaver. Jeg var for 
eksempel meget glad for personaleledelsen 
som teamleder i Kolding og den direkte 
kontakt med medarbejderne, der lavede 
formidling og arrangementer og så videre. 
Jeg vidste, at jeg måtte give køb på den 
direkte kontakt ved at løfte mig et niveau 
op ledelsesmæssigt. Til gengæld var der 
andre opgaver, hvor jeg godt kunne se en 
fordel i at kunne uddelegere, og jeg syntes, 
det var spændende at få mere fokus på det 
politiske og strategiske.           

 
Du bor i Fredericia og rykkede din 
arbejdsplads fra Kolding til Esbjerg. 
Var geografien med i dine overvejelser?                         
- Ja. Det tager en time hver vej i 
transport. Men jeg har mine forældre og 
familie i Esbjerg, så jeg er vant til turen 
og har et sted at overnatte, hvis det 
er nødvendigt. Desuden er mine børn 
blevet så store, at de selv kan gå hjem 
fra skole, men det var en snak, vi havde 
på hjemmefronten. Men jeg er vant til 
at have travlt, og jeg bruger togturen til 
enten at arbejde eller koble af med en 
bog.     
      
Hvilke nye opgaver har du fået som
biblioteksleder?                      
- Jeg har ikke tidligere arbejdet med 
det politiske niveau, men kun fulgt det 
fra sidelinjen. Nu er det mig, der skal 
finde balancegangen og kommunikere 
og orientere både opad i det politiske 
system og til medarbejdergruppen på 
cirka 70 personer.  
 
Hvad er det mest udfordrende?                         
- Det er, at vi er en ny ledergruppe, så 
mange af de formelle ting, eksempelvis 
om regnskab og budget, har ingen af 
os stor erfaring med, mens vi alle har 
helt styr på driftsdelen. Vi er også færre 
ledere end tidligere, så der er mange 
nye områder for os alle at finde ud af. 
Men det er også spændende, og vi et er 
godt team. Konkret er det genåbningen, 

hvor vi skal have fokus på at få folk 
tilbage i biblioteket på en tryg og sikker 
måde. Der var kun halvt besøgstal, da vi 
genåbnede sidst i efteråret 2020.  

Hvad er det sjoveste og bedste?                             
- Det er at sidde for bordenden og gå 
foran og sætte retning. Og at skabe 
inddragende processer og få alle med og 
nå frem til den beslutning, som jeg har 
ansvaret for. Jeg har for eksempel ikke 
før været med til et MED-møde, og det 
er spændende og rart, når det lykkes, at 
alle lytter til hinanden. Og så er det vildt 
interessant at komme udefra og forsøge 
at blive klogere på en ny organisation og 
kultur.

Hvordan har det været at starte
som leder med alle medarbejdere
hjemsendt?                             
 - Det har ikke været nemt. Jeg har siddet 
hjemme siden jul, men har indført to 
ugentlige briefinger, mandag og fredag, 
hvor dem, der kan, tjekker ind. Jeg var 
begyndt på en-til-en-snakke med alle 
medarbejdere, men det har jeg sat i 
bero, til vi er tilbage, for det er vigtigt at 
mødes personligt. 
   Jeg har netop fremlagt ledelsen nye 
pejlemærke på et onlinemøde, og det er 
ret hæsligt, at man kun kan se sin egen 
præsentation og ikke medarbejdernes 
reaktion. Jeg glæder mig meget til, at vi 
kan være samlet.   

Jeg savner at møde medarbejderne 



»Personer, der
arbejder med ind-
samling og formid-
ling af information 
og materialer, har 
kompetencer, der 
er en stigende ef-
terspørgsel efter.”
Kristian Binderup Jørgensen,
økonom i Kraka

Opsamling fra Fagligt Landsmøde Online side 18-21 www.bci.dk

Belysning er afgørende for at skabe den rigtige atmosfære og et godt arbejdsmiljø.  
Tilpassede belysningsløsninger kan understrege zoner eller funktioner i biblioteket.  
Uanset stil, størrelse eller placering vil lys spille en vigtig rolle i den samlede  
biblioteksoplevelse.

Find inspiration på www.bci.dk/belysning.

BELYSNING FORBEDRER BIBLIOTEKSOPLEVELSEN



F
O

R
B

U
N

D
E

T
 K

U
LT

U
R

 O
G

 IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 F
A

G
M

A
G

A
S

IN
 P

E
R

S
P

E
K

T
IV

    N
R

. 0
5

 · 2
0

2
1

                       Te
m

a
: D

in
 tid

 p
å
 in

te
rn

e
tte

t b
e
la

ste
r k

lim
a
e
t

Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information perspektiv@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33

FORBUNDET
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MAJ           2021 

Tema:

05

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Fagligt 
Landsmøde

i ord og
billeder

Lederens gode råd: 
Sådan kommer du 

til jobsamtale

Dine kompetencer er
efterspurgte i det private

Din tid på
internettet
belaster klimaet

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


