
Bibliotekernes Dialogforum 
 
 
REFERAT den 13. december 2018 

DATO: Onsdag den 7. november 2018, kl. 10.12.30. 
 
HVOR: Mødet holdes hos Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 1463 Kbh K. 
Der serveres frokost efter mødet.  

Mere om medlemmer og møder i Bibliotekernes Dialogforum www.db.dk/dialogforum   
 
Deltagere 
Bibliotekarforbundet:  Tine Segel 
Bibliotekschefforeningen: Pia Henriette Friis 
Danmarks Biblioteksforening: Steen Bording Andersen, Michel Steen-Hansen (referent) 
Dansk Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker Gitte Bruun Jensen, DTU 
HK Kommunal: Mads Samsing, Jonas Thing 
HK Stat: Helle Harpøth, Aalborg universitet (repræsentant),  
Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre: Anette Grønholt Andersen 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker: Lotte Hviid Dhyrbye 
Konsulent Gitte Østergaard, Københavns Biblioteker.  

 

 

 
1.  Godkendelse af dagsorden og referat 

 
  

Sagsfremstilling 
Dagsorden og udkast til referat fra mødet den 17. august godkendes 
Læs det her 
 

 Afgørelse: 
Godkendt. 
 

  
2.  TEMA:  

Debatten om bibliotekerne med KL og Kulturministeren 
 

  
Sagsfremstilling 
Temaet på dette møde i Dialogforum er den debat Kulturministeren og formanden for 
KL’s Erhvervs- og Kulturudvalg har iværksat om fremtidens biblioteker.  
 
Debatterne vil ikke blive offentlige, men med et indbudt publikum fire forskellige steder i 
landet. På mødet blev vi stillet i udsigt at få oplyst emner, datoer og sted, hvilket de 
gjorde samtidig med offentliggørelsen af de fire debatter den 9. september.  
 
Denne debat har været et centralt punkt for Bibliotekernes Dialogforum. Hvor man i 

http://www.db.dk/dialogforum
https://www.db.dk/arrang%C3%B8r/bibliotekernes-dialogforum
https://www.db.dk/dialogforum


årets løb har man skabt fem pejlemærker for fremtidens biblioteker, som er sendt som 
åbent brev til Kulturminister og formanden for KL’s Kultur- og Erhvervsudvalg. 
 
Efter afsendelse af det åbne brev med pejlemærkerne, har de tre formænd for 
Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening, sammen 
skrevet et indlæg i Altinget den 2. oktober, under overskriften Sådan kan vi udløse 
bibliotekernes fulde potentiale 
 
 

 
 
Den 9. september blev KL og Kulturministeriets første fire debatmøder som nævnt 
offentliggjort.  
 
 

https://www.altinget.dk/kultur/artikel/biblioteksformaend-saadan-kan-vi-udloese-bibliotekernes-fulde-potentiale
https://www.altinget.dk/kultur/artikel/biblioteksformaend-saadan-kan-vi-udloese-bibliotekernes-fulde-potentiale


 

 
 
Debatmøderne 
Ministeriet skrev bl.a. til Danmarks Biblioteksforening at til ”debatmøderne udelukkende 
er inviteret ansatte/studerende fra det pågældende sted, og formålet er at få dem til at 
bidrage med deres input igennem en række mindre aktiviteter og en efterfølgende dialog 
med minister og udvalgsformand. Enkelte steder kan der også dukke en lokalpolitiker op. 
Det væsentlige er, at borgerne har mod på at give deres mening til kende uafhængigt af 
om de er biblioteksbrugere eller ej.” Dog har Danmarks Biblioteksforening fået lov at 
sende én observatør til alle møderne og de lokale bibliotekschefer.  
 
Møderne afholdes således: 
 
26. oktober 
For Ansatte på den private virksomhed Meko-print og borgere fra Rebild Kommune 
 
1. november 
For Elever på Svendborg Erhvervsskole 
 
1. november 
For Studerende i Kolding 
 
8. november 
I dialog på tværs af generationer mellem ældre og gymnasieelever i Hvidovre. 
 
De fire dialogmøder kombineres med en parallel digital debat via Facebook, hvor alle har 
mulighed for at bidrage med deres synspunkter. Til foråret er det planen, at debatten 
skifter fokus og inddrage selve bibliotekssektoren. 



 

 
 
Samtidig med at debatmøderne blev offentliggjort blev Danmarks Biblioteksforening og 
Bibliotekschefforeningen i en mail stillet et møde i udsigt om, hvordan man kan ”skabe 
gode rammer for, at resultaterne af borgerdebatten i efteråret, kan give input til den 
debat ministeren og udvalgsformanden gerne vil have med bibliotekssektoren i foråret”.   
 
Dette møde blev afholdt 30. oktober i Kulturministeriet. 
 
På mødet vil der blive orienteret om de afholdte møder, samt lagt op til drøftelse af 
hvordan vi kan deltage aktivt i den fremtidige debat, og hvordan vi kan skabe fælles 
udmeldinger og afsæt.  
 
Afgørelse: 
Sagen blev drøftet og der var enighed om: 
 
De forskellige parter deltager aktivt i debatten om fremtidens biblioteker i 
kulturministerens debat, hvor de måtte finde det betimeligt. 
 
Vi forsøger at lave en ”debat” plan med oversigt over nedslag i de planlagte debatter i 
kølvandet på Minister og KL-udspil og meget afhænger af hvornår folketingsvalget bliver 
udskrevet.  
Vi ved endnu ikke om KL/KUM-opsamlingen om der kommer en samlet udspil.  
 
I medierne har der været lidt debat i Berlingske, hvor både DB og BF har været ude med 
debatindlæg i forhold til forslag om brugerbetaling fra CEPOS og kulturministeren reaktion 
på dette.  
 
Men det er aftalt, at der kommer debat med Kulturminister og KL’s kulturudvalgsformand: 
7. februar på BCF Årsmøde og 
12. april på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Esbjerg 
Det forventes også at være et emne: 
15. - 16. maj på KL’s Kultur- og fritidskonference 
 
Det aftaltes desuden af BF samler op på tidligere undersøgelser om biblioteksdrift på 
ungdomsuddannelser, og at dette sættes på som tema på møde i foråret, hvor GAEB 
inviteres med.  
  



 
 

 

  
  
3.  National Læsestrategi 

 
  

Sagsfremstilling 
Danmarks Biblioteksforening har taget initiativ til at formulere en national læsestrategi for 
børn og unge.  Baggrunden er blandt andet undersøgelsen Børns læsning 2017: Overblik og 
indblik.   
 
Dette initiativ blev igangsat i efteråret, hvor Tænketanken Fremtidens Biblioteker blev købt 
til opgaven at gennemføre et forløb, der skal skabe trædesten for en national strategi. I den 
proces var inviteret til en arbejdsdag den 26. september. Drøftelser og pointer fra dagen vil 
blive opsamlet i et katalog med input til den videre proces. 
 
Michel vil på mødet kort præsentere hovedpunkterne fra processen og idéer til det videre 
forløb, samt lægge op til debat om og hvordan Dialogforum skal bidrage.  
 
Afgørelse: 
På mødet blev orienteret om processen og det forventede oplæg fra DB. Dette er nu 
kommet og kan ses HER 
 
I løbet af december ansætter DB en konsulent til at koordinerer arbejdet. 

Danmarks Biblioteksforening nedsætter en koalitionsgruppe, der på fem arbejdsmøder i 
vinteren-foråret 2019 skal udarbejde den endelige strategi.  

Gruppen består af ni repræsentanter fra sektorer og områder, der knytter an til børns skole, 
hjem og fritid. Tankegangen er fortsat, at ingen kan gøre det alene: Det kræver stærke 
partnerskaber at styrke børns læselyst.  
Derfor lægges op til en proces, der løber over 6-8 måneder i en koordineret og tværsektoriel 
indsats. Der lægges op til høj grad af involvering både decentralt og tværsekt.  

Koalitionsgruppen, der skal udarbejde selve strategien, skal forankre og sprede arbejdet 
lokalt fagligt gennem lokale høringer. Strategiens indsatsområder og strategiske handlinger 
defineres i fire tværsektorielle workshops. 

 
 

4.  Fremtidens Forskningsbiblioteker 
  

Kulturministeren og Uddannelses- og Forskningsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, 
som skal komme med anbefalinger til bedst mulig betjening og effektive løsninger på 
fremtidens forskningsbiblioteker.  
 
Arbejdsgruppen forventes at afgive rapport i efteråret 2018. 
Se en oversigt over arbejdsgruppens medlemmer her 
Arbejdsgruppens kommissorium kan læses her 
 

 På mødet vil der blive orienteret om processen, samt blive drøftet hvordan vi kan påvirke 
processen.  
 

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/uploads/website/pdfer-lselyst/Overblikogindblik2017.pdf
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/uploads/website/pdfer-lselyst/Overblikogindblik2017.pdf
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/uploads/website/pdf-filer/Strategisketrdestenpublikation2.pdf
https://kum.dk/fileadmin/ImageVault/Nyheder%20og%20Presse/2018/Medlemmer_af_arbejdsgruppe_om_den_fremtidige_organisering_af_forskningsbiblioteksomraadet.docx
https://kum.dk/fileadmin/ImageVault/Nyheder%20og%20Presse/2018/Kommissorium_for_arbejdsgruppe_om_den_fremtidige_organisering_af_forskningsbiblioteksomraadet.docx


 
 
Afgørelse: 
Arbejdet i udvalget blev drøftet, men har et ret lukket præg, så de endelige konklusioner 
kendes ikke. Dog er det bemærket, at ”Det ikke er et lovforberedende arbejde”, på mødet i 
december vil blive forelagt nogle anbefalinger, som så forhåbentlig vil blive offentlige så vi 
kan forholde os til dem. Sagens genoptages herefter i Dialogforum.  
 
 

5.  Folkemødet og andre debatter med ”folket” 
  

De seneste år har vi forsøgt at skabe fælles debatter på bl.a. Bogforum, Kulturmødet på 
Mors og Folkemødet på Bornholm under navet ”Danmarks Biblioteker”.  
 
På mødet tager vi en drøftelse af årets indsats, samt hvordan vi fremover samarbejder til 
gaven for alle Danmarks Biblioteker.  
 
Afgørelse: 
Sagens blev drøftet og der forsøges at skabe et fremtidig fælles grundlag for fælles debatter. 
Michel påtager sig at koordinerer.  

  
  
 Fremtidige møder 

Vi fastsætter de fremtidige mødet og laver oplæg til en arbejds- og mødeplan. 

Afgørelse: 
Der udsendes doodle med forslag om to møder i første halvår af 2019. 

Et i januar/februar og et i maj/juni. 

 
                  EVT. 
 

                   


