
 

Handlingsplan for  

 

TR-kollegiet for De Statslige Biblioteker og Arkiver  
 
for perioden 2012-2016 
 
TR-kollegiet for De Statslige Biblioteker og Arkiver skal frem til den næste landskon-
ference i 2016 arbejde med en række temaer.  
 
TR-kollegiet vil derfor sætte fokus på følgende temaer: 
 

 Tillidsrepræsentanter 

 Uddannelse og kompetenceudvikling 

 Fokus på faget - gode arbejdsvilkår 

 Fremtidens bibliotek og arkiv 

 Samarbejde med andre  

 Medlemshvervning og -fastholdelse 
 
og indenfor disse temaer opsættes en række elementer, som TR-kollegiet skal arbej-
de med. 
 
TR-kollegiets handlingsplan skal tillige ses i sammenhæng med HK/STAT Danmarks 
målprogram, som er vedtaget på den ordinære sektorkongres i juni 2012.  
 
 

Tillidsrepræsentanter og medlemmer 
I forbindelse med indgåelse af overenskomstaftalerne uddelegeres flere og flere op-
gaver til tillidsrepræsentanterne på arbejdspladsen. 
 
Arbejdsudvalget vil derfor arbejde med: 
 

 At der skabes et godt netværk for tillidsrepræsentanterne 

 At opfordre til oprettelse af HK-klubber på alle biblioteker og arkiver, når betin-
gelserne herfor er til stede. 

 Information til og fra hinanden via TR-kollegiets hjemmeside 

 Temamøder for tillidsrepræsentanter 

 Konferencer/temadage for alle områdets medlemmer 

 Synlighed – via arbejdspladsbesøg 
 
 

Uddannelse og kompetenceudvikling 
De to biblioteksfaglige moduler samt afgangsprojektet inden for biblioteks- eller in-
formationsområdet, som udbydes i forbindelse med Akademiuddannelsen i offentlig 
forvaltning og administration, er de biblioteksansattes mulighed for at erhverve sig en 
uddannelse, der både matcher den nuværende ansættelse i bibliotekerne, samtidig 
med at den, qua grunddelen af Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og admi-
nistration er attraktiv for/på det øvrige arbejdsmarked. Ligesom overbygningen: Di-
plomuddannelse i Informationssøgning og vidensorganiserende systemer er det en 
vigtig brik i vores kompetence og jobudviklingsmuligheder. 
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Derfor sættes fokus på: 
 

 At der skal søges indflydelse i relevante fora, bl.a. IVA, COK og Metropol, for 
at sikre at uddannelserne udvikles så de forbliver relevante og tidssvarende 
uddannelser. 

 At vores medlemmer er opmærksomme på Diplomuddannelsen i Informati-
onssøgning og vidensorganiserende systemer, der igen giver adgang til en 
masteruddannelse. 

 Jobudvikling – ved at følge op på rammeaftalen omkring kompetenceudvikling 
og ved at følge udviklingen på biblioteks- og arkivområdet, samt være op-
mærksom på hvilke kvalifikationer der kan føre til nye og udviklende opgaver, 
f.eks. vejledningsopgaver, projektarbejde/projektledelse, web-kommunikation, 
formidling og markedsføring, digital service, innovation osv. 

 
 

Fokus på faget - gode arbejdsvilkår 
TR-kollegiet kan særligt medvirke til at sørge for, at klubberne dels sikres den nyeste 
viden på områderne, dels at der skabes mulighed for at udveksle erfaringer mv. med 
andre klubber/tillidsrepræsentanter. 
 
Derfor vil Arbejdsudvalget i samarbejde med tillidsrepræsentan-
ter/arbejdsmiljørepræsentanter og andre relevante samarbejdsparter: 
 

 nøje følge udviklingen på  
 anvende hjemmeside og mail til at pege på 
 sikre dialog på tværs om 
 holde møder med tillidsrepræsentanter om  
 

følgende temaer, der er med til at sikre gode arbejdsvilkår: 
 

 Personalepolitikker 

 Lønpolitikker 

 Lønaftaler – og anvendelse af lønstatistik 

 Senioraftaler 

 MUS 

 Indflydelse på arbejdsstedets økonomiske forhold 

 Etnisk ligestilling 

 Ansættelse på særlige vilkår – det sociale kapitel 

 Uddannelsespolitikker og aftaler 

 Aftaler om kompetenceudvikling 

 Medbestemmelse – aftalte retningslinier 

 Arbejdsmiljø – psykisk og fysisk 

 Teknologisk udvikling, herunder digitalisering 

 Mobilitetsaftaler 

 Elever 
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Fremtidens biblioteker og arkiver 
TR-kollegiet vil arbejde for at fastholde og udvikle HK’ernes arbejdspladser i fremti-
dens biblioteker og arkiver i forhold til: 
 

 Den omfattende automatisering og outsourcing af hidtidige arbejdsopgaver og 
rutiner, der via MUS og generelle kompetenceløft kan føre til nye spændende 
og udfordrende arbejdsopgaver, og dermed modvirke ensidigt gentaget arbej-
de (EGA) 

 Digitaliseringen, der kan medføre omstrukturering og nyorganisering af dag-
ligdagens arbejdssituationer. 

 Levering af elektroniske ydelser, der bl.a. medfører tab af den direkte kontakt 
med lånerne/brugerne 

 
 

Samarbejde med andre 
TR-kollegiet vil arbejde på at øve indflydelse på alle forhold og beslutninger, som 
vedrører vore medlemmers interesser, nationalt og internationalt, ved at: 
 

 Deltage i arbejdet i biblioteks- og arkivfaglige fora, herunder Bibliotekspara-
plyen  

 Samarbejde med andre landsdækkende sammenslutninger, bl.a. LFHU - og i 
særlig grad Biblioteksudvalget qua paraplyorganisationen HK BA 

 Søge indflydelse i forhold til uddannelse og efteruddannelse af vore medlem-
mer, herunder uddannelserne udbudt af IVA, COK og Metropol 

 Deltage i arbejdet i internationale fora, primært IFLA og EBLIDA 
 
 
 
Medlemshvervning og – fastholdelse 
TR-kollegiets arbejdsudvalg vil tilstræbe, at man mindst 2 gange om året afholder ar-
bejdsudvalgsmøder på arbejdspladserne i samarbejde med de pågældende klubber, 
for derigennem at:  
 

 Fremme forståelsen for fornuften af et HK-medlemskab 

 Fortælle medlemmerne om det arbejde, der foregår i HK-regi for at forbedre 
deres løn- og arbejdsvilkår 

 Udbrede kendskabet til de personlige og kompetencemæssige udviklingsmu-
ligheder, som HK kæmper for 

 Fastholde og udvikle samarbejdet mellem klubberne og forbundet 

 Promovere de kurser, temadage og uddannelser, som HK tilbyder sine med-
lemmer 

 Give TR og medlemmer gode argumenter til at overbevise uorganiserede kol-
leger om det indlysende i et HK-medlemskab 

 


