
VEDTAK OM BOIKOTT 

INNLESERMØTE 23. APRIL, 2013 
 

Innleserne i NLB ser seg nødt til å gå til boikott av lydbokinnlesningen i Norsk Lyd- og 
Blindeskriftbibliotek og har enstemmig vedtatt det på møte i dag, fordi det statlige 
forvaltningsorganet ikke vil følge lovverket i arbeidslivet for innleserne. Det er Tjenestemannsloven 
som gjelder for NLB, der det i § 3 nr. 2 slås fast at tjenestemenn skal tilsettes i faste stillinger. Ingen 
innlesere i NLB er tilsatt i faste stillinger. Vi har heller ingen lovlige arbeidsavtaler. 

Innlesning av lydbøker begynte som veldedighet under Norsk Blindeforbund. Da NLB ble et statlig 
forvaltningsorgan i 1989, ble ikke lovverket tatt til følge for innleserne, som står for en del av 

kjernevirksomheten i bedriften. Innleserne har derfor ingen ordinære arbeidstakerrettigheter i 
staten, slik som oppsigelsesvern, regulering av arbeidstid, sykepenger, pensjon, lønnsutvikling og så 
videre. Det har innleserne krevet å få, som alle andre arbeidstakere i Norge.  

NLB ønsker ikke å etterkomme kravet i lovverket, bortsett fra å ansette innlesere i 5 årsverk. De 
fleste av de 56 innleserne i NLB er nå utsatt for lock out fra bedriftens side (med midlertidig unntak 
av 14 innlesere som har stilt rettskrav om fast stilling), fordi innleserne ikke lenger får være 
arbeidstakere, men må fakturere etter en pålagt sats av NLB, som utover et tillegg som skal tilsvare 
feriepenger, ikke inneholder påslag for selv å stå ansvarlig for sosiale rettigheter.  

Innleserne forstår at det ikke er hensiktsmessig - verken for forvaltningsorganet eller innleserne - å 
fast tilsette alle. For å få slutt på lovløsheten har innleserne oppfordret bedriften om å framforhandle 
en tariffavtale for midlertidig ansatte med Norsk Skuespillerforbund og be Kulturdepartementet om 
unntak fra Tjenestemannsloven på linje med Teateravtalen. Likeledes å framforhandle en 
bransjeavtale for fakturerende med Norsk Skuespillerforbund. Dette har NSF tilbudt bedriften uten at 
forslaget tas til følge. 

Innleserne har tilbudt NLB å arbeide etter den svært gamle avtalen med Norsk Skuespillerforbund, 
som ble opprettet før NLB ble et statlig forvaltningsorgan og som ifølge lovverket i landet i dag 
innebærer sosial dumping, inntil avtaleverket er avklart. Men det avslår NLB. 

Innleserne ser derfor ingen annen utvei enn å gå til boikottaksjon fra 24. april, 2013 for å få oppfylt 
rettighetene i arbeidslivet etter lovverket, som enhver annen arbeidstaker i Norge.  
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