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Forord 
 

Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek, virker for 

uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid.  

 

Det Kongelige Bibliotek vil skabe sine resultater som nationalbibliotek og universitetsbibliotek på 

måder, hvor institutionen samtidig er en attraktiv arbejdsplads, hvor de ansatte trives og udvikler sig 

sammen med arbejdspladsen. I denne personalepolitik er rammerne for dette lagt. 

 

Personalepolitikken er opbygget således, at de overordnede principper findes i selve hoveddoku-

mentet, mens de tilhørende regler og den tilhørende administrative praksis er beskrevet i den elek-

troniske personalehåndbog. 

 

 

 

Erland Kolding Nielsen 

Direktør 
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1. Indledning 
Personalepolitikken på Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbib-

liotek, omfatter alle bibliotekets ansatte.  

 

Personalepolitikken tager sit udgangspunkt i: 

 

 Bibliotekets mission, vision og strategiske mål 

 Tidligere personalepolitikker 

 Finansministeriets retningslinjer på området, især ”Den hele medarbejder ” og ”Statens per-

sonale- og ledelsespolitik” og andre inspirationskilder.  

 

Det Kongelige Biblioteks overordnede mål er, at vi i virket for uddannelse, forskning og oplysning i 

nutid og fremtid, har en klar brugerorientering med klart fokus på kvalitet og effektivitet.  

 

Bibliotekets personalepolitik skal: 

 

 fungere som et strategisk værktøj, der understøtter bibliotekets mission, vision og overord-

nede strategi 

 sikre, at biblioteket i kraft af vedvarende intern dialog kan være en attraktiv, udfordrende og 

engagerende arbejdsplads, hvor arbejdet tilrettelægges, så arbejdsopgaverne bliver så varie-

rede og forskelligartede som muligt  

 medvirke til at danne rammen for det lokale samarbejdsudvalgs arbejde  

 sikre et godt arbejdsmiljø og en god trivsel hos alle medarbejdergrupper i enhver arbejds-

sammenhæng.  

 

Personalepolitikken beskriver formål og hensigter på det personalemæssige område. 

 

Personalepolitikken gengiver ikke lovgrundlag, overenskomster eller interne administrative ret-

ningslinjer. 

 

Praktiske oplysninger om, hvordan Det Kongelige Bibliotek administrerer ferie- og fridage, syge-

melding, lægeerklæring, barselsorlov, uddannelsesorlov, afholdelse af MUS-samtaler osv. findes i 

vores personalehåndbog. 

 

 

2. Mål og værdier i personalepolitikken 
Det Kongelige Bibliotek stiller som arbejdsplads krav til hver enkelt ansat om fleksibilitet, ansvar-

lighed, professionalisme og rummelighed, da det er nøglen til god kvalitet og effektivitet i arbejdet, 

samt til glæde og stolthed. Det Kongelige Bibliotek giver de ansatte mulighed for faglig og person-

lig udvikling og den tryghed, som følger heraf.  

 

Professionalisme. De ansatte skal være i stand til at løse opgaverne på Det Kongelige Bibliotek 

med høj kvalitet og effektivitet. De skal samtidig kunne optræde professionelt over for brugere og 

samarbejdspartnere. Professionalisme forudsætter et højt kompetenceniveau og moderne organisati-

ons- og ledelsesformer.  
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Fleksibilitet. Det Kongelige Bibliotek skal være i stand til at omstille sig hurtigt til nye krav og 

flytte ressourcerne der hen, hvor behovet er størst. Det Kongelige Bibliotek ønsker også at være i 

stand til at give ansatte mulighed for fleksibilitet i arbejdslivet, dvs. at give muligheder for at prøve 

nye udfordringer og for at integrere arbejdslivet med livet uden for arbejdspladsen. De ansatte skal 

også udvise fleksibilitet i forhold til bibliotekets behov. 

 

Ansvarlighed. De ansatte på Det Kongelige Bibliotek skal udvise ansvarlighed over for de værdier 

og målsætninger, som biblioteket arbejder efter, herunder respektere de rammer, som Folketing og 

regering sætter for bibliotekets virksomhed. Arbejdspladsen skal være kendetegnet ved, at der til 

stadighed af både ledere og medarbejdere udvises balanceret ansvar over for såvel arbejdspladsens 

behov som de ansattes behov. Ledere og medarbejdere skal tage et fælles ansvar, både når det gæl-

der indsatsen for at nå arbejdspladsens resultatmål, og når det gælder hensyntagen til de ansatte. 

 

Rummelighed. Det Kongelige Bibliotek er i sit formål og virke rummeligt. Vi lever af vores bruge-

res forskellighed og af mangfoldigheden i vores samlinger og opgaver. Tilsvarende bygger vi på 

mangfoldigheden i evner, baggrund og interesse blandt vores ansatte. Vi ønsker at blive ved med at 

være en rummelig arbejdsplads, hvor vi drager nytte af mangfoldigheden, og hvor der også er plads 

til social ansvarlighed, og vi giver plads og udviklingsmuligheder til medarbejdere, som i en periode 

eller varigt har brug for at arbejde på særlige vilkår.  

 

 

3. Det Kongelige Biblioteks struktur, styring og planlægning 
Bibliotekets organisation er beskrevet i Organisationsplanen. Bibliotekets direktør er institutionens 

øverste leder og ansvarlige for institutionens samlede virksomhed over for Kulturministeriet. Den 

samlede virksomhed ledes af en Direktion, som udover direktøren består af vicedirektørerne.  

Det daglige ledelsesmæssige arbejde er struktureret således: 

 

 Direktør 

 Områdechefer (de 4 vicedirektører) 

 Afdelingsledere 

 Sektionsledere 

 

Disse ledere er alle tillagt personaleledelsesansvar, og skal udøve personaleledelsen inden for ram-

merne af denne personalepolitik. 

 

Både ledere og medarbejdere bærer et ansvar for, at personalepolitikken efterleves i dagligdagen, og 

at dens enkelte elementer løbende drøftes.  

 

Bibliotekets overordnede mål er fastlagt i en 4-årig rammeaftale mellem Kulturministeriet og insti-

tutionen. Rammeaftalen omsættes i afdelingsaftaler/årsplaner på afdelingsniveau. Alle ansatte kan 

følge med i, hvordan det går med resultatopfyldelsen på hele institutionen. Vi lægger vægt på åben-

hed om arbejdspladsens forhold og forventer, at de ansatte engagerer sig i arbejdspladsen ved at 

sætte sig ind i forholdene på biblioteket. 
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4. Samarbejde og dialog 
Et godt samarbejde er en afgørende forudsætning for, at biblioteket kan løse sine opgaver på et pro-

fessionelt niveau, og for at arbejdsklimaet er behageligt. Vi tilstræber stor åbenhed om arbejdsplad-

sens forhold, et højt informationsniveau og en dialogbaseret ledelsesstil.  

 

Samarbejde foregår på alle planer, på tværs i biblioteket og af faggrupper. 

 

Alle ansatte yder et bidrag til bibliotekets opgaveløsning. Det er derfor vigtigt, at alle ansatte uanset 

niveau og funktion viser forståelse og respekt for hinandens arbejde og er hjælpsomme og imøde-

kommende over for andre. 

 

Alle har et personligt ansvar for at møde kolleger med åbenhed og være villig til at dele sin viden 

med andre. Alle har også et personligt ansvar for at tale med hinanden om alle forhold, der har rele-

vans for arbejdet. Et grundlæggende princip er, at man taler med hinanden og ikke om hinanden! 

 

Det ledelsesmæssige samarbejde og den ledelsesmæssige samordning af institutionens virksomhed 

foregår på flere planer: i afdelinger, i områder, i Førstebibliotekarkollegiet og i Direktionen. 

 

Det tværgående samarbejde om institutionens samlede virksomhed sker via Samarbejdsudvalget og 

de underudvalg, som nedsættes af Samarbejdsudvalget. Tillidsrepræsentanterne inddrages i samar-

bejde om den enkelte ansattes egne forhold i det omfang, den ansatte selv ønsker det.  

 

 

5. Rekruttering 
Det Kongelige Bibliotek er og ønsker at blive ved med at være en arbejdsplads, som kan rumme 

mangfoldigheden og samtidig bevare professionalismen og dynamikken i hverdagen. 

 

Der er ligestilling i rekruttering af medarbejdere, for så vidt angår køn, etnisk oprindelse, hudfarve, 

religion, handicap, alder og seksuel orientering. Som led i mangfoldigheden ansætter vi både med-

arbejdere på ordinære og særlige vilkår. 

 

Oprettelse af nye stillinger og opslag af ledige stillinger sker efter en vurdering af bibliotekets per-

sonalesammensætning og kompetencer, forventning til fremtidige opgaver og behov samt de bevil-

lingsmæssige rammer. 

 

Det er målsætningen for alle ansættelsesforløb, at ansøgeren gennem hele forløbet oplever Det 

Kongelige Bibliotek som en professionel, fleksibel, ansvarlig og rummelig arbejdsplads. Målet 

gælder for alle former for rekruttering, uanset om forløbet fører til en ansættelse eller et afslag. 

 

For i videst muligt omfang at sikre Det Kongelige Biblioteks uerstattelige kulturværdier er en ”ren” 

straffeattest en forudsætning for ansættelse. 

 

 

6. Introduktion for nyansatte 
Det er vigtigt, at den nyansatte fra første færd føler sig velkommen på biblioteket. 
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Lederen er i samarbejde med afdelingens medarbejdere ansvarlig for, at der udarbejdes en intro-

duktionsplan for den nyansatte. En sådan plan skal indeholde følgende:  

 

 introduktion af kolleger i afdelingen og andre relevante afdelinger  

 introduktion af egne og afdelingens opgaver  

 introduktion af bibliotekets politikker og regler mv.  

 indføring i sikringsforhold og IT-sikkerhed. 

 

Herudover er det vigtigt, at de fysiske forhold for den nye medarbejder er i orden. 

 

Det er afgørende, at lederen i starten af ansættelsesforholdet yder den nye medarbejder ekstra op-

mærksomhed. Lederen har ansvaret for, at der løbende følges op på den nye medarbejders indsats 

og gives konstruktive tilbagemeldinger på udførte opgaver. 

 

Ud over afdelingens introduktion og det fælles introduktionsprogram for nyansatte tilknyttes en 

mentor fra afdelingen til den nye medarbejder, hvor det skønnes relevant. Mentorens opgaver vil 

være at understøtte medarbejderens faglige udvikling og integration i afdelingen gennem vidende-

ling, vejledning og gensidig inspiration. Afdelingslederen aftaler mentorordningen, herunder læng-

den af mentorperioden, med såvel den nye medarbejder som mentoren. 

 

I løbet af de første 3 mdr.s ansættelse samler lederen, en evt. mentor og den nyansatte op på nye 

indtryk og evt. spørgsmål. Nye medarbejdere har ofte blik for arbejdsgange og andet, der evt. kan 

ændres, derfor er nye idéer meget velkomne. 

 

Som supplement til afdelingens egen introduktion deltager nyansatte medarbejdere i en obligatorisk 

introduktion til Det Kongelige Bibliotek som helhed omfattende bl.a. mission, vision, strategi, øko-

nomi, organisation, historie, bygninger, opgaver, samarbejde og arbejdsmiljø, sikring, bevaring og 

fritidsaktiviteter. 

 

Målet med den fælles introduktion inden for de første måneder af ansættelsen er at give den nye 

medarbejder et samlet overblik over Det Kongelige Bibliotek, for derved at fremme medarbejderens 

muligheder for at løse sine opgaver til både medarbejderens og bibliotekets tilfredshed. 

 

Der gælder særlige regler for studentermedhjælperes introduktion. 

 

7. Rokering 
Hvert år i december måned indkalder Personalesektionen ønsker om rokering fra alle ansatte. For 

ansatte, som har rokering som et ansættelsesvilkår, tilrettelægges rokeringen således, at medarbejde-

ren normalt inden for de første 15 år af ansættelsen ved Det Kongelige Bibliotek beskæftiges ved 3-

4 forskellige hovedfunktioner i lige så mange forskellige afdelinger. 

Ansatte, som ikke har rokering som et ansættelsesvilkår, har mulighed for på lige fod med ansatte, 

der er omfattet af afsnit B, at indgive ønske om rokering inden for Det Kongelige Bibliotek og øn-

ske om udveksling med et andet bibliotek. 
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8. Ligebehandling og integration 
Det Kongelige Bibliotek (KB) er og ønsker at blive ved med at være en arbejdsplads, som kan 

rumme mangfoldigheden og samtidig bevare professionalismen og dynamikken i hverdagen. 
 
Der er ligestilling i rekruttering af medarbejdere, for så vidt angår køn, etnisk oprindelse, hudfarve, 

religion, handicap, alder og seksuel orientering. Som led i mangfoldigheden ansætter vi både med-

arbejdere på ordinære og særlige vilkår. 

 

KB behandler mandlige og kvindelige ansatte på alle niveauer lige, således at begge køn er sikret de 

samme muligheder og vilkår for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, orlov, karriere, for-

fremmelse m.v. 

 
Medarbejdere og ledere af begge køn skal have mulighed for at forene familieliv og  

arbejdsliv. 
 

 

9. Udviklingssamtaler, ledervurderinger og orlovssamtaler 
Det Kongelige Bibliotek opnår sine resultater i kraft af sine ansatte på alle niveauer. Vi lægger der-

for vægt på, at der er en systematisk dialog mellem medarbejder og leder. 

 

9.1. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 

Formålet med MUS er at skabe en struktureret og konstruktiv dialog mellem leder og medarbejder 

om opgaveløsning, arbejdsforhold, udviklingsønsker og kompetenceudvikling. Medarbejderudvik-

lingssamtalen er et meget centralt element i personalepolitikken. Det er her der systematisk samles 

op og træffes fremadrettede aftaler mellem leder og medarbejder.  

 

MUS gennemføres for alle medarbejdere en gang årligt i første halvår. Alle medarbejdersamtaler 

skal gennemføres i overensstemmelse med materialet ”Medarbejderudviklingssamtaler og Lederud-

viklingssamtaler”. Samtalerne afsluttes med et skriftligt resumé og en handlingsplan.  

 

MUS erstatter ikke den løbende arbejdsmæssige og personlige kontakt mellem leder og medarbej-

der. 

 

9.2. Lederudviklingssamtaler (LUS) og ledervurdering 

Ved den årlige samtale med lederen anvendes samme MUS-materiale, som anvendes ved samtaler 

med medarbejdere.  

 

I 2013 blev ledervurderingen forsøgsvis gennemført som en del af APV-en for 2013.  

 

Formålet med ledervurderingerne er at give ledelsesgruppen feedback på håndtering af le-

delsesopgaverne og bidrage til, at ledergruppen får mulighed for at udvikle ledelseskompetencerne. 

 

9.3. Samtaler i forbindelse med længerevarende fravær i forbindelse med orlov 

Inden en medarbejder kommer tilbage efter længere tids fravær pga. orlov (f.eks. barsels-, forældre- 

eller uddannelsesorlov), tager lederen initiativ til en samtale, hvor parterne gensidigt får afstemt 

forventningerne. Under samtalen drøftes de gensidige forventninger, medarbejderens opgaver, og 

om der er behov for, at der tages særlige hensyn.  
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10. Kompetenceudvikling 
Kompetenceudvikling er et centralt element i Det Kongelige Biblioteks personalepolitik.  

 

På Det Kongelige Bibliotek forstås kompetence som evnen til at anvende faglige og personlige kva-

lifikationer i et samspil i en given arbejdssituation. En ansats kompetence er derfor de kvalifi-

kationer, vedkommende har, er motiveret for at bruge og har mulighed for at anvende i sine nuvæ-

rende og kommende arbejdsopgaver. 

 

Løbende udvikling af de ansattes kompetencer og kvalifikationer er en forudsætning for, at Det 

Kongelige Bibliotek kan løse sine opgaver effektivt og nå de mål, der er sat for institutionen. Bibli-

oteket lægger desuden vægt på at være en attraktiv arbejdsplads i kraft af sine opgaver og mål og 

personalepolitik, herunder de ansattes muligheder for at fastholde og videreudvikle egne kompeten-

cer.  

 

Det er bibliotekets ansættelsespolitik, at vi ved rekrutteringen af nye medarbejdere ansætter de bed-

ste medarbejdere i forhold til stillingskravene. Enhver ansættelse skal føre til, at biblioteket får til-

ført den kompetenceprofil, som mest fremadrettet kan bidrage til at løse de opgaver, som biblioteket 

står over for. Bredden i bibliotekets opgaver afspejler sig i en tilsvarende bredde i personalets kom-

petencer og forudgående erfaring. 

 

Det er bibliotekets politik, at de ansatte skal vedligeholde og videreudvikle deres kompetencer, såle-

des at de kan løse bibliotekets opgaver og opnå personlig tilfredsstillelse i arbejdet. Biblioteket læg-

ger vægt på at gennemføre en strategisk og systematisk kompetenceudvikling for at sikre:  

 

 at alle ansatte til enhver tid har de nødvendige og relevante faglige og personlige kompeten-

cer til at udfylde deres arbejdsfunktioner på en velkvalificeret måde 

 at bibliotekets viden og erfaringer opsamles og deles bedst muligt 

 at alle skal støttes i at kompetenceudvikle sig med henblik på karriereudvikling 

 at nye læringsformer skal tages i brug for at fremme kompetenceudviklingen 

 at lederne kompetenceudvikles løbende 

 

 

Kompetenceudvikling er et fælles anliggende for alle parter. Både ledelse og ansatte må tage et an-

svar for, at sikre en styrket kompetenceudvikling, der sikrer såvel Det Kongelige Biblioteks behov 

som de ansattes individuelle og faglige udvikling. Ledelsen skal skabe reel mulighed for kompeten-

ceudvikling, og de ansatte skal søge og gribe disse muligheder. 

 

Med henblik på yderligere at synliggøre udviklingsretningen i Det Kongelige Biblioteks kompeten-

cebehov er der udarbejdet en kompetencepolitik. I denne politik fastlægges for hver periode en 

række indsatsområder, som har særlig fokus, og som understøttes i bibliotekets eget uddannelses-

program. 
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11. Lønpolitik 
Det Kongelige Biblioteks lønpolitik skal understøtte personalepolitikken og opgaveløsningen som 

helhed. Lønpolitikken skal sammen med andre ledelsesredskaber medvirke til, at biblioteket har 

kvalificerede medarbejdere og ledere, der kan realisere bibliotekets vision og strategi. 

 

Alle ansatte er omfattet af en lønpolitik, og lønpolitikken udmøntes inden for de rammer, som sæt-

tes af de kollektive overenskomster og aftaler, der er indgået mellem Finansministeriet og de for-

handlingsberettigede organisationer. Disse rammer varierer fra personalegruppe til personalegruppe. 

Realiseringen af politikken inden for de forskellige faggrupper er beskrevet i lønpolitikken. 

 

 

12. Arbejdsmiljø 
Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for en effektiv og attraktiv arbejdsplads. 

Det Kongelige Bibliotek lægger vægt på, at arbejdet kan udføres under sikre og sunde vilkår i vedli-

geholdte og renholdte lokaler med brug af relevante og tidssvarende arbejdsredskaber. 

 

Det Kongelige Bibliotek lægger desuden vægt på, at biblioteket er en sikker arbejdsplads, og at den 

enkelte medarbejder påtager sig et medansvar for sit eget fysiske arbejdsmiljø. Det betyder, at råd 

og vejledning om indstilling af arbejdsplads og lys, så vidt det er muligt, bør følges. 

 

Et godt psykisk arbejdsmiljø skabes af ledere og medarbejdere, bl.a. ved, at alle arbejder i overens-

stemmelse med vores personalepolitiks principper. 

  

Arbejdsklimaet skal være præget af en udstrakt grad af samarbejde og en god omgangstone. Samar-

bejdet skal på og mellem alle niveauer være præget af venlighed og respekt for hinandens arbejde. 

Alle har et fælles og personligt ansvar for, at dette lykkes.  

Lederne skal være sig bevidste om deres rolle som normskabere i institutionen og om vigtigheden 

af at skabe sammenhold i institutionen. 

 

Det Kongelige Bibliotek ønsker at prioritere arbejdsmiljøarbejdet på institutionen både på det stra-

tegiske og det operationelle niveau, ved på ledelsesniveau at koble arbejdsmiljøarbejdet sammen 

med bibliotekets øvrige planlægning og drift. 

  

Som en følge heraf skal KB’s Samarbejdsudvalg, på baggrund af den aktuelle arbejdspladsvurde-

ring (APV), en gang årligt tage stilling til, hvilke udfordringerne på arbejdsmiljøområdet Arbejds-

miljøudvalget skal prioritere i det kommende år, ligesom Samarbejdsudvalget i den forbindelse skal 

drøfte mulige initiativer til en løsning.  

 

Til et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø hører opmærksomhed over for og vilje hos alle til at gribe 

ind i tilfælde, hvor der er tegn på negativ stress. Længerevarende ubalance mellem de ressourcer, 

som den enkelte har og de krav, som stilles til den enkelte, eller som den enkelte stiller sig selv, er 

en belastning, som kan føre til negativ stress. Årsagerne til negativ stress kan både være arbejdsre-

laterede og privatlivsrelaterede. På det konkrete plan er det en ledelsesopgave at hjælpe en medar-

bejder, der viser tegn på negativ stress – uanset om kilden til denne stress findes på arbejde eller i 

privatlivet.  
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Til et godt psykisk arbejdsmiljø hører også, at opståede konflikter mellem ansatte løses. Opstår der 

konflikter mellem to eller flere ansatte, har alle parter i konflikten en pligt til at bidrage konstruktivt 

til en løsning og acceptere, at alle behov ikke nødvendigvis kan imødekommes. Lederen må så tid-

ligt som muligt, når konflikten er identificeret, inddrage parterne i en analyse og drøftelse af kon-

flikten. Det er vigtigt, at lederen er god til at lytte. Lederen kan eventuelt hente råd og vejledning 

hos kolleger, i Personalesektionen eller hos Administrationschefen. 

 

Alle har pligt til at tage afstand fra ethvert tilløb til mobning eller chikane. Medarbejdere, som føler 

sig mobbet eller chikaneret, opfordres til at drøfte problemet med deres nærmeste leder, administra-

tionschefen, tillidsrepræsentanten eller en anden person, som vedkommende har tillid til. 

 

Biblioteket har mulighed for at støtte sine medarbejdere med ekstern rådgivning. Kontakt Falck 

HealthCare  tlf. 70 10 20 12 alle døgnets 24 timer. 

 

Kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø følges gennem de årlige MUS- og LUS-samtaler, ved ar-

bejdspladsvurderinger (APV), der gennemføres hvert 3. år og ved trivselsundersøgelser. Resultater-

ne af arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser omsættes i handlingsplaner, dels om lokale 

forhold inden for den enkelte arbejdsmiljøgruppes område, dels om tværgående forhold på instituti-

onsniveau. 

 

 

13. Den hele medarbejder 
Det Kongelige Bibliotek lægger vægt på, at der for alle ansatte både er plads til et godt liv på ar-

bejde og et godt liv uden for arbejdet. Det er individuelt, hvad der er de rette rammer for den en-

kelte medarbejder, og det afhænger bl.a. af medarbejderens jobfunktion, arbejdserfaring, alder og 

samlede livsomstændigheder.  

 

Inden for en række områder har lovgivningen og overenskomsternes parter opsat rammer og regler 

med henblik på at sikre balance mellem arbejdet og livet uden for arbejdet, men det er i det daglige 

på biblioteket, at sammenhængen skabes. Det er den enkelte leder og medarbejder, der har ansvaret 

for at finde ud af, hvordan balancen skabes. I det daglige skal der være en åben dialog om denne 

balance, ligesom emnet indgår i MUS. 

 

Følgende forhold skal tages i betragtning i det daglige arbejde i afdelingerne: 

 

 at der gives rum for fleksibel arbejdstid i det omfang, dette kan forenes med de vagt- og ske-

mabundne arbejdsfunktioner,  

 at arbejdstiderne for de enkelte stillinger beskrives realistisk ved besættelse af ledige stillin-

ger (arbejdstiderne i døgnvagten vil eksempelvis for nogle mennesker være foreneligt med 

deres dagligdag, mens de i realiteten vil være uforenelige for andre),  

 at arbejdet tilrettelægges således, at det kan udføres uden overarbejde. Kun i særlige tilfælde 

kan lederen iværksætte over- og merarbejde, 

 at ledere og kolleger viser respekt og fleksibilitet over for medarbejderes fravær på grund af 

barns 1. og 2. sygedag samt omsorgsdage, 

 at ferie mv. planlægges i god tid. Lederen skal ved ferieplanlægningen tage hensyn til med-

arbejdere med skolesøgende børn. Der skal også – så vidt det er muligt – tages hensyn til 

andre medarbejdere med legitime behov, 
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 at ansøgninger om forældreorlov og uddannelsesorlov behandles positivt, 

 at leder og medarbejdere ser positivt på ønsker om orlov, nedsat arbejdstid og seniorordnin-

ger. 

 

På grund af arbejdsopgavernes karakter udfører de ansatte som udgangspunkt deres arbejde på bib-

lioteket, hvor der er gode fysiske rammer for arbejdet. 

 

Undertiden vil enkelte medarbejdere have mulighed for at løse egnede opgaver hjemme. Hjemme-

arbejde udføres efter aftale mellem medarbejderen og dennes leder. Aftalt arbejdstid i hjemmet 

medregnes i arbejdstidsopgørelsen på lige fod med arbejdstid på biblioteket.  

 

Det Kongelige Biblioteks lokale regler om arbejdstid fremgår af Personalehåndbogen. 

 

 

14. Seniorer 
Seniormedarbejdere på Det Kongelige Bibliotek har en række kvalifikationer og erfaringer, som 

biblioteket ønsker at drage nytte af så længe som muligt. Seniormedarbejdere bidrager til kontinu-

itet og stabilitet både fagligt og kollegialt. Der er de samme krav til seniormedarbejderne som til 

alle andre ansatte om, at de lever op til bibliotekets personalepolitik og at de gennem efteruddan-

nelse og på anden måde udvikler sig såvel personligt som fagligt i takt med, at biblioteket ændrer 

arbejdsmetoder og forretningsgange.  

 

14.1. Planer for seniorkarrieren i medarbejderudviklingssamtalen 

Medarbejderudviklingssamtalen skal anvendes til i god tid at forberede og planlægge medarbejde-

rens midt- og senkarriere. God kommunikation mellem leder og medarbejder skal være med til at 

afklare og afstemme forventninger og krav til fremtiden.  

 

Ældre medarbejdere skal således have tilbud om en seniorsamtale. Tilbuddet skal ikke fremsættes 

ved en bestemt alder. Det forventes dog, at seniorsamtalen skal indgå i medarbejderudviklingssam-

talen for enhver medarbejder fra den samtale, der ligger forud for 60 års fødselsdagen og i efterføl-

gende medarbejderudviklingssamtaler.  

 

Det vil være naturligt, at seniormedarbejderens opgaver defineres inden for områder, hvor medar-

bejderen har særlige kvalifikationer og erfaringer. Samtidig er det vigtigt, at det daglige arbejde 

også for seniormedarbejderen stadig byder på udfordringer, krav, afveksling og udvikling. Ved se-

niorsamtalen skal der ske en afklaring af behovet for eventuel nedtrapning i opgaver og arbejdstid i 

de sidste arbejdsår. 

 

14.2. Seniorordninger for Det Kongelige Biblioteks medarbejdere  

For nogle seniormedarbejdere kan det have betydning for beslutningen om at fortsætte eller afslutte 

arbejdslivet, om det er muligt at nedsætte arbejdstiden. Det Kongelige Bibliotek ønsker at være så 

fleksibel som muligt over for ældre medarbejdere, som ønsker en gradvis tilbagetrækning fra ar-

bejdslivet, inden de går på pension, og biblioteket er derfor positivt indstillet over for ansøgninger 

om nedsat arbejdstid.  

 

Ledere kan normalt ikke få nedsat arbejdstid og samtidig forblive i lederstillingen. I stedet vil Det 

Kongelige Bibliotek medvirke til at afdække mulighederne for at etablere en retrætestilling, som 

kan kombineres med nedsat tid. En retrætestilling indebærer, at lederen efter ansøgning fratræder 
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sin lederstilling og tiltræder en stilling med lavere løn og mindre ansvar. En forudsætning for afta-

len er, at det efter drøftelse med de involverede parter er muligt at finde et passende indhold i den 

nye stilling, så den tidligere leders kompetencer kan anvendes bedst muligt. 

 

Da det skal være muligt for Det Kongelige Bibliotek at foretage nyansættelser og generel ressour-

cetilpasning, har seniormedarbejderen ikke krav på at gå tilbage på fuld tid, når en aftale om en se-

niorordning er indgået. Seniorordningerne er en mulig, men ikke en ret for den enkelte medarbejder. 

 

Seniorordninger indgås i henhold til gældende ”Senioraftalen” indgået mellem Finansministeriet og 

Centralorganisationens Fællesudvalg. Senioraftalerne indgås af Administrationschefen efter områ-

dechefens godkendelse.  

 

 

15. Personlige kriser 
Intet menneske kommer gennem tilværelsen uden sorger og kriser – og på Det Kongelige Bibliotek 

vil der også være ansatte, der før eller siden kommer i sådanne kriser. 

  

Det er bibliotekets holdning, at der både kollegialt og arbejdsmæssigt skal være plads til, at sådanne 

kriser gennemleves og overvindes.  

 

Der kan være behov for, at både kolleger og leder viser særlige hensyn over for den medarbejder, 

som gennemgår en svær periode. Hvilke hensyn, der er brug for, afhænger af krisens karakter og 

den pågældende medarbejder. Alle har ansvar for at vise hensyn til en kollega, som befinder sig i 

krise. Der skal f.eks. være plads til støttende samtaler, ro og fred. 

 

Det er dog ikke altid, at en medarbejder delagtiggør arbejdspladsen i krisen, men omgivelserne regi-

strerer, at medarbejderen har ændret adfærd f.eks. forringet arbejdsindsats, nedsat effektivitet, 

manglende initiativ, fravær og nedtrykthed. I sådanne tilfælde er det lederens ansvar at følge op på, 

hvorfor medarbejderen har ændret adfærd, og hvad der eventuelt kan gøres.  

 

Det Kongelige Bibliotek har mulighed for at støtte de ansatte med ekstern rådgivning. 

 

 

16. Sygefravær 
Formålet med en sygefraværspolitik er at drage den nødvendige omsorg for medarbejdere med et 

stort/ændret sygefravær samt at sikre dialogen herom. Ved at yde en ekstra indsats over for disse 

medarbejdere kan afskedigelser på grund af sygdom forebygges, og medarbejdere kan sikres kon-

takt til kolleger og til arbejdspladsen.  

 

Kun gennem en løbende dialog om sygefraværet er det muligt at drage omsorg for medarbejderen 

og at sikre udførelsen af arbejdet. På Det Kongelige Bibliotek har vi erfaring for, at en åben dialog 

mellem leder og medarbejder og mellem kollegerne indbyrdes om sygefravær, fraværets forløb og 

tidspunktet for tilbagevenden til arbejdspladsen har stor betydning for sygefraværets forløb og om-

fang.  

 

Medarbejderen har pligt til at underrette arbejdspladsen om fravær pga. indtruffen sygdom. Hvis 

sygdommen strækker sig ud over en dag, skal medarbejderen løbende holde lederen underrettet om 
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sygdommens forløb og udsigterne til, hvornår medarbejderen vender tilbage til arbejdspladsen. Hvis 

forhold på arbejdspladsen er medvirkende til sygefraværet, forventes medarbejderen at informere 

lederen om dette med henblik på, at lederen kan søge at løse problemerne.  

 

Lederen har pligt til løbende at følge sygefraværet i afdelingen/enheden, vurdere omfanget af med-

arbejdernes sygefravær og at samarbejde med den enkelte medarbejder om dennes sygefravær. 

Mange sygedage kan udspringe af det fysiske og/eller psykiske arbejdsmiljø. I det omfang sygefra-

været skyldes forhold på arbejdspladsen, skal problemerne afdækkes og om muligt løses snarest. 

Ved et sygefravær, der ligger ud over gennemsnittet eller har et bemærkelsesværdigt mønster, skal 

lederen gennem en sygefraværssamtale med medarbejderen drøfte problemet. Hvis det skønnes re-

levant, kan lederen til enhver tid anmode en medarbejder, der er fraværende pga. sygdom, om en 

erklæring fra lægen om sygdommens varighed. Lægeerklæringen betales af biblioteket. I Persona-

lehåndbogen er reglerne om sygemelding og sygefravær beskrevet. 

 

Som minimum og uanset mønster har lederen pligt til at afholde en sygefraværssamtale med medar-

bejderen, hvis medarbejderen inden for de seneste 12 måneder har haft 14 sygedage på arbejdsdage. 

Sygefraværssamtalerne gennemføres som beskrevet i Personalehåndbogen. 

 

Lederen skal pr. mail underrette Administrationschefen om, at samtale ved 14 dages fravær er gen-

nemført. Mailen bliver journaliseret på medarbejderens personalesag. 

  

Ved 20 dages fravær på arbejdsdage inden for 12 måneder skal lederen underrette Administrations-

chefen om de nærmere omstændigheder, der knytter sig til fraværet, herunder om de initiativer, der 

er taget for genoptagelse af arbejdet. 

Ved sammenhængende sygdom, (senest fire uger efter 1. sygedag), skal biblioteket i henhold til lov 

om ændring af lov om sygedagpenge § 7a indkalde den sygemeldte medarbejder til en personlig 

samtale eller til en samtale pr. telefon, hvis sygdommen kræver det. Ved samtalen drøftes medar-

bejderens mulighed for at vende tilbage til arbejdet og 1. del af en mulighedserklæring udfyldes i 

samarbejde på mødet. Administrationschefen indkalder og afholder disse samtaler. 

 

 

16.1. Længerevarende sygefravær 

Ved langvarig og/eller alvorlig sygdom er Det Kongelige Bibliotek indstillet på at yde den nødven-

dige støtte til, at medarbejderen kan genoptage arbejdet.  

 

Medarbejderens afdelingsleder vil sammen med Administrationschefen vurdere ansættelsesforhol-

det. Vurderingen sker efter en dialog med medarbejderen. Ved vurderingen lægges vægt på bl.a. 

følgende forhold: 

 

 sygdomsperiodens varighed og forventede varighed 

 medarbejderens helbredsmuligheder 

 medarbejderens anciennitet på Det Kongelige Bibliotek 

 medarbejderens arbejdsindsats på Det Kongelige Bibliotek 

 sociale og menneskelige hensyn. 

 

Vurderingen af ovenstående forhold vil begynde, så snart det er klart for Det Kongelige Bibliotek, 

at en medarbejders sygdom forventes at være længerevarende. Vurderingen vil herefter blive fore-
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taget løbende på baggrund af lægernes prognoser og drøftelser med medarbejderen. I overensstem-

melse med gældende sociallovgivning indgår medarbejderens hjemkommune i dette samarbejde. 

 

Ved tilbagekomst til arbejdet efter længerevarende sygdom er Det Kongelige Bibliotek imødekom-

mende over for en gradvis tilbagevenden til arbejdet i form af en delvis raskmelding, ændrede ar-

bejdsforhold og/eller -opgaver, rokering mv. Inden medarbejderen vender tilbage efter en længere-

varende sygdomsperiode, tager lederen initiativ til en samtale om medarbejderens tilbagevenden til 

arbejdet.  

 

16.2. Omfattende sygefravær i øvrigt 

I forbindelse med omfattende sygefravær, der ikke knytter sig til en lang sygdomsperiode, foretager 

afdelingslederen sammen med Administrationschefen en individuel vurdering. Her lægges der vægt 

på de samme kriterier som ved længerevarende sygdom. Endvidere vurderes sygdomsperiodernes 

årsag, karakter og omfang, samt om sygdommen medfører en forringet arbejdsindsats. 

 

16.3. Afskedigelse på grund af sygdom 

På Det Kongelige Bibliotek kan der blive tale om afskedigelse på grund af længerevarende fravær 

eller ved sygefravær, der grundet sit omfang i øvrigt medfører, at en medarbejder ikke løser sine 

arbejdsopgaver tilfredsstillende. I den forbindelse vil der blive foretaget en afvejning mellem hen-

synet til den sygdomsramte medarbejder og hensynet til arbejdets og kollegernes tarv.  

 

 

17. Sikring  
Det Kongelige Bibliotek rummer uerstattelige kulturværdier. Derfor lægger vi afgørende vægt på at 

sikre disse værdier mod hærværk, tyveri, brand og anden beskadigelse. Det Kongelige Biblioteks 

medarbejdere er et vigtigt værn mod, at bibliotekets værdier beskadiges eller mistes. 

 

Vi uddanner alle nyansatte i, hvorledes de med udgangspunkt i deres egne arbejdsfunktioner og 

fysiske arbejdsområde bedst kan deltage aktivt i forebyggelsen af beskadigelse og tab. 

 

Indføringen i sikringsbestemmelserne begynder allerede ved tiltrædelsen, hvor den nyansatte får 

udleveret en pjece om de basale sikringsregler sammen med adgangskort og eventuelle nøgler. 

Medarbejderen kvitterer ved underskrift på at have fået udleveret pjecen. Det er et ansættelsesvil-

kår, at sikringsbestemmelserne overholdes.  

 

I egen afdeling introduceres medarbejderen til it-sikring, låsesystemer, flugtveje, brandbekæmpel-

sesudstyr, meldesystemer og udgangskontrol (visitation) mv. Uddannelsen fortsætter i det obligato-

riske uddannelsesprogram for nyansatte. Herefter vil den fortsatte træning ske i egen afdeling og 

ved hvert skift af afdeling og/eller fysisk arbejdsområde.  

 

For de medarbejdere, der har funktioner direkte i forhold til de kostbare materialer, it-systemer og 

lignende, er der yderligere obligatorisk uddannelse. 

 

Som led i sikringen af samlingerne gennemfører biblioteket også stikprøvevis visitation af medar-

bejdere og udgående post, jf. Lov om visitation med tilhørende reglementer. 

 

Da brud på Det Kongelige Biblioteks brand- og tyverisikringsforanstaltninger kan føre til varigt tab 

af uerstattelige kulturværdier, er de sanktioner, der er knyttet til brud tilsvarende alvorlige. Alle 
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ansatte får tilsendt de særlige vilkår sammen med ansættelsesbrevet og skriver under på, at de ac-

cepterer disse særlige vilkår som led i ansættelsen.  

 

 

18. Rygning, alkohol og andre rusmidler 
 

18.1. Rygning 

I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 og Lov om ændring af lov om røgfri miljøer nr. 607af 18. 

juni 2012 gælder følgende rygepolitik på Det Kongelige Bibliotek: 

 

1. Bibliotekets publikumsområder incl. bortforpagtede restaurant- og kantinelokaler er røgfrie 

2. Bibliotekets kontor- og personaleområder er røgfrie,  

3. Bibliotekets magasiner er røgfrie. Brud på reglen om, at der ikke må ryges i magasiner, med-

fører bortvisning 

4. Øvrige arealer i biblioteket (fx. teknikrum, toiletter og garderober) er ligeledes røgfrie. 

  

Rygning i magasiner er bortvisningsgrund. Denne regel gælder for samtlige magasiner. 

Se også Personalehåndbogen om rygning. 

 

18.2. Alkohol 

Det er Det Kongelige Biblioteks holdning, at et troværdigt, seriøst og effektivt arbejde ikke harmo-

nerer med alkohol og andre rusmidler, og beruselse er ikke foreneligt med arbejde og ophold på Det 

Kongelige Bibliotek. Beruselse udgør en fare for personer og samlinger og giver forringet og utro-

værdig publikumsbetjening. Med henblik på at sikre kvalitet i arbejdet og sikkerhed for personer og 

samlinger forlanger Det Kongelige Bibliotek, at medarbejderne er ædru i arbejdstiden, og når de i 

øvrigt opholder sig på bibliotekets område. 

 

Det Kongelige Bibliotek forventer, at hver enkelt medarbejder er i stand til at administrere sit alko-

holforbrug. Heri indgår, at det er tilladt for den enkelte på en arbejdsdag at indtage op til en gen-

stand i forbindelse med et hovedmåltid. Det indgår videre, at det er tilladt at indtage alkohol ved 

institutionsbegivenheder (fx udstillingsåbninger, jubilæer mv.), hvor arrangementet er iværksat eller 

godkendt af institutionens ledere, f.eks. arrangementer i Personaleforening og Kunstforening. 

 

Overskrider en medarbejder disse rammer, kan Administrationschefen konkret fratage denne med-

arbejder retten til at indtage alkohol på arbejdspladsen. 

 

Alkohol er et udbredt rusmiddel i samfundet. Det Kongelige Bibliotek beskæftiger et bredt udsnit af 

befolkningen, og derfor vil det ske, at en medarbejder udvikler et alkoholproblem. Medarbejdere, 

der selv har erkendt et misbrugsproblem, kan altid henvende sig til en person på arbejdspladsen, 

som vedkommende har tillid til, og bede om hjælp, ligesom det anbefales medarbejderen at kon-

takte egen læge vedr. problemet.  

 

Erfaringsmæssigt er det dog ofte sådan, at en misbruger ikke umiddelbart selv vil erkende proble-

met. For at kunne hjælpe i sådanne tilfælde er det nødvendigt, at problemet opdages og bearbejdes. 

Det betyder, at lederen må være opmærksom på, om en eventuel ændring i en medarbejders ar-

bejdsindsats eller sygefravær skyldes misbrugsproblemer. Lederen skal ved mistanke om misbrug 

snarest tage initiativ til en samtale med medarbejderen. 
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Ansatte, der har kendskab til en kollegas misbrugsproblemer, føler ofte, at det er illoyalt at gøre 

lederen opmærksom på problemet, men det er vigtigt at overveje, om ikke kollegaen er bedst tjent 

med at få hjælp til at komme ud af misbruget i tide. Vi forventer, at alle søger at støtte en medarbej-

der, der er ved at udvikle et alkoholmisbrug, således at medarbejderen går i gang med en behand-

ling. Man hjælper ikke en kollega ved at lukke øjnene og lade stå til. Det er misforstået hensynta-

gen.  

 

Enhver henvendelse om et alkoholmisbrug fra en ansat selv, en kollega eller et familiemedlem vil 

blive behandlet fuldt fortroligt. Et alkoholproblem, der er blevet behandlet med positivt resultat, har 

som udgangspunkt ikke konsekvenser for det fremtidige ansættelsesforhold herunder karrieremu-

ligheder, så længe jobbet efterfølgende varetages tilfredsstillende for Det Kongelige Bibliotek. 

 

Biblioteket vil ikke lave generelle forbudsregler mod alkohol, men inden for konkrete arbejdsområ-

der kan der være skærpede alkoholregler, som medarbejderne i så fald gøres bekendt med. Bibliote-

ket forventer dog altid en professionel optræden af medarbejderne, som opholder sig på bibliotekets 

område. 

 

Det Kongelige Bibliotek har mulighed for at støtte de ansatte med ekstern rådgivning. 

 

18.3. Andre rusmidler 

Det er ligeledes ikke foreneligt med ansættelse på Det Kongelige Bibliotek at være påvirket af an-

dre rusmidler. Rusmiddelpåvirkning udgør en fare for personer og samlinger og give forringet og 

utroværdig publikumsbetjening.  

 

Procedurerne for håndtering af misbrug af andre rusmidler er de samme som for alkoholmisbrug. 

 

 

19. Feed back  
Det er Det Kongelige Biblioteks politik, at medarbejderne løbende skal have relevant feed back fra 

lederen om deres arbejdsmæssige præstationer både i dagligdagen og under den årlige medarbejder-

samtale. Denne løbende feed back skal være nuanceret og omhandle anerkendelse for det vellyk-

kede og behandling af det, som lederen fremover ønsker anderledes. Denne gensidige afstemning af 

forventninger og indsats er en naturlig del af samarbejdet mellem leder og medarbejder. Et vellyk-

ket samarbejde mellem leder om medarbejder om disse forhold giver høj kvalitet og effektivitet i 

opgaveløsningen, arbejdsglæde og tryghed. 

 

Er denne form for løbende feed back ikke tilstrækkelig til, at medarbejderen kan indfri de stillede 

krav, er det lederens ansvar at tage skridt til en mere systematisk opfølgning med henblik på at ska-

be den fornødne klarhed, jf. gældende retningslinjer, som fremgår af Personalehåndbogen. Lederen 

har pligt til at foreholde medarbejderen eventuelle utilfredsstillende forhold så tidligt og så tydeligt, 

at medarbejderen gives en fair chance for at rette op på forholdet.  

 

 

20. Afskedigelse 
Afskedigelser kan forekomme på Det Kongelige Bibliotek på grund af bibliotekets forhold eller på 

grund af den ansattes forhold.  
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20.1. Afsked som følge af bibliotekets forhold 

Afsked på grund af bibliotekets forhold kan fx. forekomme som følge af faldende bevillinger eller 

væsentlige opgaveomlægninger. Er det nødvendig for ledelsen at gribe til afsked af sådanne grunde, 

behandles sagen forinden i Samarbejdsudvalget, hvor kriterier og procedurer fastlægges. Afskedi-

gelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og med anvendelse af høring i hen-

hold til Forvaltningsloven. 

 

20.2. Afsked som følge af medarbejderens forhold 

Afsked på grund af medarbejderens forhold kan fx forekomme på grund af utilfredsstillende forløb 

af prøvetid, af helbredsmæssige grunde, på grund af utilstrækkelig indsats, af disciplinære grunde 

eller på grund af fortabelse af sikkerhedsgodkendelse. Afskedigelser gennemføres i overensstem-

melse med gældende regler og med anvendelse af høring i henhold til Forvaltningsloven. 

 

 

21. Vil du vide mere?  
En personalepolitik er koncentreret om de overordnede principper. Under disse principper ligger der 

megen praktisk erfaring, mange gode vejledninger og mange faktiske regler. Hvis man har brug for 

at gå i dybden med et emne, er der muligheder både på Det Kongelige Bibliotek og andre steder for 

at få uddybet de enkelte emner.  

 

Viden kan bl.a. fås hos: 

 

 Dine kolleger 

 Din egen leder 

 Din tillidsrepræsentant 

 Personalesektionen på Det Kongelige Bibliotek 

 Din fagforening 

 Din A-kasse 

 Din pensionskasse 

 Din kommunes socialforvaltning 

 Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. 

 

 

22. Udvikling og vedligeholdelse af personalepolitikken 
Aktualiteten i og udvikling af Det Kongelige Biblioteks personalepolitik vil blive sikret gennem 

revisioner, når der opstår nye emner, nye behov og ændringer i vurderingen af emner, som allerede 

er optaget i politikken. Ansvaret for at udføre revisionerne er henlagt til Personalepolitisk Udvalg. 

 

Videreudviklingen af politikken vil blive sikret ved, at Samarbejdsudvalget efter indstilling fra Per-

sonalepolitisk Udvalg inden udgangen af hvert arbejdsår fastlægger et antal konkrete indsatsområ-

der for det kommende års personalevirksomhed. I første kvartal efter hvert arbejdsårs afslutning 

vurderer Samarbejdsudvalget det forgangne års resultater. 

 

Hvert år afgiver Personalepolitisk Udvalg i en redegørelse til Samarbejdsudvalget en samlet vurde-

ring af Det Kongelige Biblioteks Personalepolitik og om eventuelle behov for omfattende ændringer 

af denne. 
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23. Ikrafttræden mv. 
Denne personalepolitik gælder fra 1. april 2014. 

 


