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1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
Bilag: referat 22. oktober 2018 
 

 Sagsfremstilling 
Dagsorden og udkast til referat fra 22. oktober godkendes. 
 

 Indstilling 
Godkendes. 
 

 Afgørelse 
Godkendt. 
 

2.  Debatten om bibliotekerne med KL og kulturministeren 
 

 Sagsfremstilling 
FU har løbende drøftet det initiativ som kulturministeren har præsenteret, bl.a. på Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde, om at debattere rammerne for fremtidens biblioteker, med start 
i efteråret. Kulturministeriet og KL har aftalt en møderække med fire debatmøder om 
fremtidens folkebiblioteker. 
 
På mødet samler vi op på debatten og drøfter, hvordan vi kan deltage i den videre debat. 
 
Efter de fire gennemførte debatter lavede Politiken en opfølgende artikel (hvor overskriften i 

https://www.db.dk/FU20181022
https://www.db.dk/FU20181022


 

den digitale udgave siden er ændret til ”Bibliotekerne dør – med mindre de digitaliserer 
massivt”). 
 

  
 
Berlingske lavede også en artikel om debatterne, hvor kulturministeren kommer med en 
opsamling på debatterne: 

 
1) Man ønsker adgang til litteratur – både trykte bøger, e-bøger og lydbøger. 
2) Der er et stort behov for fysisk at samles om litteratur i læsekredse, ved 
forfattermøder etc. 
3) Man vil have adgang til vejledning fra bibliotekarer.  

 
Artiklen indeholdt et forslag fra CEPOS om at tilslutte hele befolkningen til Mofibo. 
 
Det fik formanden og den politiske næstformand til 
efterfølgende at skrive et svar i Berlingske under 
overskriften Det er udannet og udansk at omdanne 
biblioteker til et online-abonnement og hele 
formandskabet skrev sammen lederen i  
december nummeret af Danmarks Biblioteker  
under overskriften Folkebiblioteket er for alle 
 
Efter dette er der ikke kommet yderligere opsamlinger på debatterne, men der har 
administrativt været dialog med både Kulturministeriet og KL og det er aftalt med 
kulturministeren og KL, at der afsættes to timer på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 12. 
april i Esbjerg, hvor kulturministeren og formanden for KL’s Kultur- og Erhvervsudvalg deltager. 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes. 
 

 Afgørelse 
Formandens mundtlige orientering (PowerPoint vedhæftet referatet) blev drøftet. 
Det blev vedtaget at sætte en fremtidig dagsorden om folkebibliotekerne i forhold til det 

https://www.berlingske.dk/kommentarer/det-er-udannet-og-udansk-at-omdanne-biblioteker-til-et-online
https://www.berlingske.dk/kommentarer/det-er-udannet-og-udansk-at-omdanne-biblioteker-til-et-online
https://www.db.dk/artikel/folkebiblioteket-er-alle


 

samlede bibliotekstilbud i kommunerne, for at styrke borgernes adgang til et bibliotekstilbud 
og styrke læselysten.  
 
DB vil stadig have fokus på at udvikle rammerne om fremtidens biblioteker, og vil i forbindelse 
med folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse søge at sætte en offensiv 
dagsorden. 
 
På næste FU-møde sættes et tema om samarbejder med PLC og ungdomsuddannelser på 
dagsorden. Jakob Lærkes kommer med oplæg ud fra de modeller, de arbejder med i Gladsaxe.  
På dette møde gennemgås også Odense Bibliotekernes undersøgelse om biblioteksbetjening af 
ungdomsuddannelserne. Samt statistik på eReolen Go og finansieringsmodeller for den.  
 
 
 

3.  National Læsestrategi 
Bilag: Strategiske trædesten; Kommissorium for koalitionsgruppen  

 
 Sagsfremstilling 

Danmarks Biblioteksforening har med udgangspunkt i Tænketankens undersøgelse Børns 
Læsevaner 2017 taget initiativ til en national læsestrategi. Der er tale om en fælles 
tværsektoriel strategi, fordi det er en fælles opgave at hjælpe børn ind i en læsekultur. 
Opgaven kræver involvering af forældre, skoler, biblioteker, private aktører, forlag – og børn 
og unge selv, ikke mindst.   
 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker gennemførte for DB efteråret 2018 en proces med at 
mobilisere aktører og levere strategiske input forud for udviklingen af strategien. Det er sket 
ved at samle 50 repræsentanter fra forskellige sektorer i september 2018 og bede dem om at 
tegne de første kridtstreger for en national strategi, der skal få flere børn til at læse mere, at 
læse bedre og læse af lyst.  
 
Læs hele Publikationen: Strategiske trædesten 
  
Danmarks Biblioteksforening har på baggrund af dette arbejde bedt Tænketanken om 
fortsætte indsatsen og gennemføre arbejdet med at udvikle selve strategien. Processen er 
tilpasset flg. parametre: En kort proces (momentum), bred og tværfaglig interessentkreds 
(forankring), involvering i strategi og implementering (handling). Lotte Hvid Dhyrbye vil deltage 
i punktet.  
 

Proces 
Der igangsættes 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 tværsektorielt med en 
central enhed; Koalitionsgruppen, der skal udarbejde selve strategien. Arbejdet forankres og 
spredes lokalt fagligt gennem lokale høringer. Strategiens indsatsområder og strategiske 
handlinger defineres i fire tværsektorielle workshops. 

Koalitionsgruppens medlemmer 
Der lægges op til, at 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.  

Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel Steen Hansen vil fungere som sekretær for 
koalitionsgruppen.  

http://www.fremtidensbiblioteker.dk/uploads/website/pdf-filer/Strategisketrdestenpublikation2.pdf
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/uploads/website/pdf-filer/Strategisketrdestenpublikation2.pdf


 

 
Koalitionsgruppens opgaver 
Koalitionsgruppen rolle vil være at:  

• Fastlægge proces og tidsplan for strategiarbejdet 

• Træffe beslutninger om strategiens endelige format og forankring 

• Udvikle form og fokus for lokale høringer og fire strategiske workshop 

• Formulere den endelige strategi og beslutte forpligtende handlinger 
 
Forslag til medlemmer som inviteres 
Forfattere: Dansk Forfatterforening, formand Morten Visby 
Forlæggere: Forlæggerforeningen, direktør Christine Bødker 
Forskere/professionsudd.: Ph.d.Stine Reinholdt, UC Lillebælt 
Elever: Danske Elever, formand Sarah Gruszow 
PLC: Mette Harbo, PLC – koordinator i Favrskov Kommune og medlem af bestyrelsen i 
Kommunernes Forening for Pædagogiske Læsringscentre.  
Forældre: Skole og Forældre, best. medlem Cecilie Harrits 
Lærere: Danmarks Lærerforening, best. medlem Jeanette Sjøberg 
Pædagoger: BUPL, XX (der er møde med BUPL 20. december) 
Biblioteker: Maria Sjøblom, Områdeleder, Aalborg Bibliotekerne 
Sekretær: Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen 

Lokale høringer:  
I løbet af februar og første halvdel af marts 2019 gennemføres lokale høringer, hvor de enkelte 
aktører (foreninger/organisationer/sektorer) drøfter egen rolle og eget fokus i forhold til 
strategien, indsatser og implementering.  
 
Strategiske workshops:  
I løbet af anden halvdel af marts og april vil der blive afholdt fire strategiske workshops. De vil 
involvere forskellige typer af interessenter og sætte fokus på de fire temaer, som udsprang af 
tidligere arbejde: Børns læsekultur i en digital og analog verden, tilgængelighed, 
fagprofessionelles betydning for børns læselyst og forældres rolle. Formålet med disse 
workshops vil være at komme med prioriterede bud på strategiens indhold på tre niveauer: 
Indsatser, anbefalinger og konkrete og realiserbare handlinger til koalitionsgruppen. 
  
Ressourcer: 
Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel Steen Hansen vil fungere som sekretær for 
koalitionsgruppen. Derudover vil Tænketanken Fremtidens Biblioteker koordinere det samlede 
arbejde på tværs af de forskellige mødefora. Tænketanken vil have ansvaret for opsamling på 
lokale høringer og de fire strategiske workshops og sørge for, at opsamlingerne indgår i 
koalitionsgruppens arbejde med at formulere den endelige strategi. 
 
Samtidig har Lærings- og digitaliseringsudvalget igangsat en proces med at skabe en stor 
konference om emnet i efteråret 2019.   
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Tidsplan: 

 
 
Strategien vil blive præsenteret slut juni/sept. i et endnu ikke defineret format. 
 

 Indstilling 
Der fremlægges idéer til det videre forløb og tages stilling til i hvilken form, de skal 
præsenteres for repræsentantskabet samt hvordan FU involveres.  
 
Lærings- og Digitaliseringsudvalget arbejder videre med at arrangerer et forløb frem mod en 
større konference om emnet i 2019. 
 

 Afgørelse 
Lotte Hviid Dhyrbye præsenterede processen bag det videre forløb (oplæg vedhæftet 
referatet). I diskussionen var der fokus på at få det ”forstyrrende element” ind i arbejdet. 
Derfor opfordres koalitionsgruppen til at invitere ”forstyrrende” elementer ind som 
oplægsholdere på nogle af deres møder.  
 
Der var bred opbakning til den foreslåede proces.   
 

4.  Det Bibliotekspolitiske Topmøde 
Bilag: Program - Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2019 
 

 Sagsfremstilling 
Programmet for Det Bibliotekspolitiske Topmøde er stort set klar, dog er der endnu ikke skabt 
et koncept for de politiske debatter. 
 
FU drøfter tilrettelæggelse af de politiske debatter, særligt med Minister og KL. 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes og der tages stilling til det videre forløb. 
 

 Afgørelse 
Sagen taget til efterretning med opfordring til at skabe en debat med kulturministeren, hvor 
formandskabet slår tre forskellige temaer an fra salen. Anja Bo anmodes om at være 
moderator på den debat. Tænketanken og koalitionsgruppen involveres i at skabe debat om 

https://tilmeld.events/DBtop19/program.html


 

læsestrategi.  
 

5.  Blixenprisen 
 

 Sagsfremstilling 
Siden 2017 har Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med Bibliotekarforbundet og 
Litteratursiden samarbejdet om at uddele Blixenprisen ”Årets Litteraturformidler”. 
 
Blixenprisen blev indstiftet i 2015 af Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære 
Forfattere. Næste prisfest foregår i maj måned 2019. 
 
Danmarks Biblioteksforening bidrager med 15.000 kr., og det praktisk arbejde udføres af 
Litteratursiden.  
 
I år har Litteratursiden foreslået denne (brede) fundats for prisen: 
 
’En Blixen for årets indsats for litteraturformidling tildeles en professionel litteraturformidler 
(eller en gruppe/organisation), som inspirerer folk til at læse mere. Prisen kan gives til for 
eksempel en bibliotekar, en underviser eller en kritiker.’ 
 
FU drøfter prisens og formuleringen af fundats.  
 

 Indstilling 
At tiltræde formuleringen af fundats og fortsat yde økonomiske støtte til prisen.  
 

 Afgørelse 
Tiltrådt. 
 

6.  International Arbejdsgruppe FN verdensmål og de internationale samarbejde 
 

 Sagsfremstilling 
FN 2030 målene og de danske biblioteker  
FU har bedt International Arbejdsgruppe om at arbejde med at lave en minikonference, med 
fokus på verdensmål og skaber en ”sådan kommer dit bibliotek i gang” proces. 
 
Baggrunden for det er, at nogle danske folkebiblioteker arbejder med FN’s verdensmål, men 
meget forskelligt i de forskellige kommuner.  Danmarks Biblioteksforening har haft fokus på 
verdensmålene bl.a. i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske Topmøde.  
 
Danmarks Biblioteksforenings direktør har også har arbejdet med verdensmålene i UNESCO-
sammenhæng. På samme vis har man i IFLA løbende arbejdede med målene. 
 
På sidste FU møde drøftedes hvordan Danmarks Biblioteksforening kan arbejde mere 
systematisk med verdensmålene. Bl.a. på baggrund af inspiration af den Norske 
Biblioteksforenings udrulning af et overblik over, hvordan bibliotekerne arbejder med FN’s 
verdensmål og hvilke af dem, drøfter vi en proces for hvordan vi kan gribe arbejdet an.  
 
Det har International Arbejdsgruppe arbejde med og indstiller at der afholdes: 

TEMAMØDE. 
Der afholdes DB International Temamøde om FN 2030 Verdensmålene og lokal/dansk 



 

opfølgning, tirsdag den 14. maj 2019. Mødet er åbent for alle, organiseres af Internationalt 
udvalgsmedlemmer og udsendes i marts. Evt. indbydelse i Topmødemappen. 

Sted: Vi forsøger at finde sted i Odense. 
 
Samt laves en: 

UNDERSØGELSE 
DB laver undersøgelse af FN2030 og bibliotekernes lokale indsats primo 2019, hvor der 
udsendes spørgeskema til alle kommuners biblioteker. 
 
IFLA Nominering og Valg 2019 
Forløbet består af to runder – nominering og selve valget.  
DB/FU skal tage stilling til nominering og valg i følgende sammenhænge: IFLA President-Elect, 
Governing Board-medl. og flg. Standing Comittees: Public Library Section og Children and 
Young Adults Section, samt de overordnede FAIFE og CLM Komitéer. 
 
På sidste FU møde besluttedes, at bede International Arbejdsgruppe om at komme med 
indstillinger.  
 
Nominering til President-Elect – deadline 8. februar 
Indstilling: DB nominerer Barbara Lison, direktør for Bremens biblioteker og bl.a. medlem af GB 
og tidligere også medlem af EBLIDA EC.  
Valget: Bliver der siden tale om flere kandidater og kampvalg til posten, stemmer DB også for 
Lison.  
 
Nominering og valg til Governing Board 2019-2021 – deadline 8. februar 
Indstilling: DB nominerer Knud Schulz (for 2. omgang), han genopstiller.   
Valget: DB stemmer på max 2-3 kandidater ud af de 10 pladser, nemlig Knud Schulz og 
Torbjörn Nilsson fra Sverige (evt. 1-2 nordiske kandidater.)  
 
Nominering til Standing Committees – deadline 3. januar 2019 
Indstilling: DB nominerer de siddende danske medlemmer, dvs. Jakob Lærkes og Søren Dahl 
Mortensen, der begge genopstiller.  
 
Nominering til FAIFE hhv. CLM Committees – deadline 15. februar 2019 
Indstilling: DB nominerer Kent Skov Andreasen til FAIFE (Freedom of Access to Information and 
Freedom of Expression) og Mikkel Christoffersen til CLM (Committee on Copyright and other 
Legal Matters), såfremt de to er villige til at opstille. 
 
Begge komitéer er IFLA’s vigtigste på områderne ytringsfrihed og copyright, og blev med stor 
dansk/nordisk opbakning vedtaget sidst IFLA var i Danmark, i 1997. 
 
Nordisk møde: Nordisk møde i Helsinki 17.-18. januar 2019 (Steen og Jakob deltager, samt 
Hellen fra sekretariatet). 
 
EBLIDA Council & Conference finder sted I Dublin, Irland i dagene 24.-25. juni 2019. 
Konferencetema: Open Libraries. 
 
IFLA: Årsmøde 24.-30. august 2019, Athen. 
 



 

 Indstilling 
At tiltræde indstillingerne. 
  

 Afgørelse 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Formandskabet vil deltage i IFLA årsmødet, Paw overvejer og meddeler snarest om han også 
ønsker at deltage.    
 

7.  Kulturministerens Bogpanel – udpegning til følgegruppe 
 

 Sagsfremstilling 
Kulturministeren har udpeget nyt Bogpanel, der overtager stafetten fra Bog- og 
Litteraturpanelet. Det nye panel skal fortsat følge udviklingen på bog- og litteraturområdet. 
Jeg vedhæfter til orientering kommissoriet. Til panelet knyttes en følgegruppe bestående af 
repræsentanter fra de mest centrale aktører på området i lighed med den forrige følgegruppe 
for bog- og litteraturpanelet, herunder en repræsentant fra biblioteksområdet. 
  
Danmarks Biblioteksforening er anmodet om at udpege en repræsentant til følgegruppen. 
Gerne senest den 7. januar. Det drejer sig om et møde om året. Første møde forventes at være 
allerede i slutningen af januar 2019. Følgegruppen bliver i øvrigt løbende orienteret om 
panelets aktiviteter på mail. 
 

 Indstilling 
FU indstillet et medlem. 
  

 Afgørelse 
FU udpegede Annette W. Godt med Jakob Lærkes som suppleant. 
 

8.  Folkeoplysningen og folkebibliotekerne 
Bilag: Forslag til kommissorium for arbejdsgruppe om livslang læring 
 

 Sagsfremstilling 
På sidste møde drøftede FU samarbejdet med folkeoplysningsområdet efter at der igen havde 
været debat om emnet. Efterfølgende har formand og direktør afholdt flere møder med 
forskellige oplysningsforbund og med Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). Det har bl.a. 
resulteret i at DBF og DB’s formænd sammen har skrevet et indlæg til Altinget og Danske 
Kommuner, om at styrke det lokale samarbejde og lave politisk vedtagne udviklingsplaner for 
området.  
 
Arbejdet har også ført til et forslag fra DFS om, at DB og DFS nedsætter en arbejdsgruppe om 
den livslange læring til at udvikle og afsøge samarbejdsmuligheder. Et udkast til kommissorium 
for arbejdsgruppen ses som bilag: 

 
”Arbejdsgruppen skal på det grundlag komme med forslag til et forståelsespapir mellem 
biblioteksområdet og folkeoplysningen, der skitserer arbejdsdelingen såvel som 
samarbejdsfladerne mellem de to områder når det handler om livslang læring, 
demokratisk dannelse og aktivt medborgerskab. 
 
Arbejdsgruppen skal desuden komme med forslag til den fortsatte dialog om 
arbejdsdeling og samarbejde mellem de to områder. 
 
Arbejdsgruppens forslag fremlægges til godkendelse i DB og DFS. 



 

 
Arbejdsgruppen består af 6 medlemmer, hvor halvdelen kommer fra biblioteksområdet 

og halvdelen fra folkeoplysningsområdet. ” 
 

 Indstilling 
FU indstiller tre medlemmer til arbejdsgruppen. 
 

 Afgørelse 
FU udpegede: 
Kim Vallentin 
Lars Bornæs 
Michel Steen-Hansen 
 

9.  IT Sikkerhed 
 

 Sagsfremstilling 
Danmarks Biblioteksforening blev den 29. november ramt af en ondsindet virus, som 
krypterede alle vores filer på alle fællesdrev, som vi derfor ikke har adgang til. Der blev krævet 
en løsesum på 6.800 dollars. Den har DB ikke betalt.   
 
Det er en ny type fra start november, som desværre også går op og krypterer backup hos den 
eksterne leverandør (Det er Comando og et af de helt store spilere på markedet). 
 
Det betyder, at alle foreningens filer stadig er krypterede, men der er lavet en løsning, hvor 
der nu er adgang til en offline backup fra februar 2017. Det er lykkedes at rede hele 
regnskabssystemet. 
  
Det betyder, at vi i en periode har problemer med at tilgå gamle data, og i den seneste uge er 
der arbejdet på, at etablere et nyt system hos Microsoft Sharepoint, som vurderes at være det 
mest sikre system for tiden.  
 
Den løsning er nu i drift, og vi håber at der udvikles en dekrypteringsnøgle af nogle af de store 
spillere i løbet af de næste måneder, så vi kan få adgang til alle vores filer.  
 
Direktøren er i dialog med Deloitte Cybercrime for at få et større sikkerhedstjek.    
 

 Indstilling 
Sagen drøftes, og der udarbejdes en IT sikkerhedsoplæg til kommende møde.  
 

 Afgørelse 
Direktøren orienterede mundtligt om de iværksatte foranstaltninger, samt om at markedet 
afsøges for ny leverandør.  

  
10.  Fremtidige møder 

 
 Sagsfremstilling 

 
Årshjul 
26/10-2018                           Repræsentantskabsmøde i Bella Center, København 
 
07/01-2019 13:00 - 17:00  Forretningsudvalgsmøde, Vartov København 
 



 

17/01-18/01-2019                    Nordisk møde i Helsinki (Steen, Hellen og Jakob deltager) 
 
07/02-08/02-2019               BCF Årsmøde 
 
28/02-01/03-2019               Lærings- og Digitaliseringsudvalget seminar 
 
01/03- 2019  
kl. 09.30-12.30        Forretningsudvalgsmøde (den første time fælles med Lærings- og                       
                                                Digitaliseringsudvalget) 
 
11/4-12-04-2019                     Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Esbjerg  
                                                     SKAL DER HOLDES FU-MØDE FORUD FOR DETTE? 
 
15/05- 16/05-2019              KL’s Kultur- og fritidskonference 
 
13/06-16/06-2019 Folkemøde 
 
24/6-25/06-2019                      EBLIDA Council & Conference finder sted I Dublin, Irland. 
 
22/08-24/08-2019 Kulturmødet Mors 
 
24/08-30/08-2019                    IFLA: Årsmøde Athen 
 

 Indstilling 
Til orientering. 
 

 Afgørelse 
Der afholdes FU-møde den 10. april fra kl. 20 – 22 i Esbjerg. 

  
11.  

 
 

NYT FORSLAG OM FORBEDRET RAMME FOR BIBLIOTEKERNES DATAINFRASTRUKTUR 
Bilag 1: NYT FORSLAG OM FORBEDRET RAMME FOR BIBLIOTEKERNES DATAINFRASTRUKTUR 

 
 Sagsfremstilling 

Den 22. december 2017 bebudede kulturministeren, at staten agtede at sælge sin egen 
aktieandel i DBC A/S (Dansk Biblioteks Center), den anden halvdel af selskabet var eget af KL. 
Siden da har der været forhandlet betingelser for at KL kunne blive eneejer af DBC A/S og for 
at skabe et lovgrundlag for dette. 

 
Et sådan lovforslag er nu sendt i høring. Ifølge høringsmaterialet fremgår at: 
 
Kommunernes Landsforening vil overtage det fulde ejerskab af DBC (tidligere Dansk 
Bibliotekscenter). Forslaget blev sendt i høring den 20. december 2018. 
DBC A/S løser i dag en række opgaver vedr. bibliotekernes datainfrastruktur, som sikrer, at alle 
offentlige biblioteker i Danmark fungerer som ét samlet biblioteksvæsen. Det er centralt for 
hele den service, som bibliotekerne yder til det danske samfund, at disse opgaver løses bedst 
muligt. 
 
I dag er såvel ejerskabet til DBC som ansvaret for de opgaver, som selskabet løser, delt mellem 
stat og kommuner, hvilket ikke giver de bedst mulige rammer for opgaveløsningen. Derfor er 
regeringen og KL blevet enige om, at KL – der i dag er både hovedaktionær og hovedkunde hos 
DBC A/S – overtager det fulde ejerskab og det fulde ansvar for opgaveporteføljen. 
 



 

Denne løsning er betinget af Folketingets tilslutning til afhændelse af statens ejerandel af 
selskabet og til en ændring af biblioteksloven, som samler ansvaret for de relevante opgaver 
hos kommunerne. 
 
Forslag til ændring af biblioteksloven blev sendt i offentlig høring den 20. december 2018, og 
forventes fremsat i februar måned 2019. 
 
Fristen for bemærkninger til lovforslaget er onsdag den 23. januar 2019. 
 
Se høringen på høringsportalen her 
 
Udkast til høringssvar forlægges af direktøren på mødet. Herunder bør overvejes om hvordan 
man kan skabe et samlet svar fra hele sektoren via Bibliotekernes dialogforum.  
Materialet blev udsendt til FU den 3. januar 2019.  
 
Umiddelbart vurderes det at der særligt er to områder FU bør forholde sig til: 
 
Finansiering 
Herunder hvorvidt der også fremover sikres en statslig forpligtelse til at finansiere det fælles 
nationale bibliotekskatalog. Samt hvordan det sikres at en finansiering via et forøget 
bloktilskud til kommunerne går til opgave, og ikke tilfalder bibliotekerne som forøget udgift 
uden kompensation. Det bør overvejes om det vil være muligt at indføre et  

 
Styring 
Det bør præciseres hvordan der skabes en ”Governances” der forsat sikrer bibliotekernes og 
kommunernes indflydelse på ”den fælles nationale bibliotekskatalog” og skaber et 
udviklingsforum for det samarbejdende biblioteksvæsen på tværs af kommuner og stat. Set i 
lyset af en konstruktion, hvor KL reelt vil stå som både bestiller og udfører af opgaverne. 
 
Herunder bør overvejes hvordan Danmarks Biblioteksforening kan være med til at skabe en 
demokratisk indflydelse i en sådan Governances, og hvordan man skaber en dialog om dette 
med KL og kulturministeriet.  
 

 Indstilling 
FU drøfter sagen og vedtager retningen for et høringssvar. 
Sekretariatet sonderer i samarbejde med Bibliotekernes Dialogforum, de øvrige 
organisationer, m.fl. behovet for evt. yderligere kommentarer til høringssvar i uge 2-3, 
hvorefter et udkast til høring udsendes pr mail til FU, men kort svarfrist.  
 

 Afgørelse 
Formanden forlagde sagen med de i bilaget nævnte anbefalinger.  
Der var enighed om at der skal være fokus på hvordan midlerne fordeles og det anbefales at 
finde et alternativ til bloktilskud. 
Herunder hvordan regningen for katalogisering og Danbib afgift betales af de statslige aktører.    
I det hele taget skal høringssvar indeholde kraftig anbefaling om at bevare det statslige 
engagement. 
At der fokuseres på governance, der sikrer en indflydelse fra kommunerne og biblioteker i 
både den statslige og kommunale sektor, som de primære kunder, samt mulighed for at der 
kommer biblioteksfaglige interesse ind i de styrende organer fra repræsentative foreninger. 
Både i bestyrelsen hos bestiller og udfører.  
 
Sekretariatet laver udkast til høringssvar og koordinerer så vidt muligt med de andre 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62626


 

biblioteksorganisationer i Bibliotekernes Dialogforum.  Det sendes til FU godkendelse inden 
det fremsendes til ministeriet. Men bemærk meget kort svar frist.  
 

  
Eventuelt 

 

Steen Bording Andersen  Michel Steen-Hansen 

Formand   Direktør 

 


