
 

Forretningsudvalgsmøde  
03.04.2019 

 
Dato: Onsdag den 10. april kl 20.   
Mødested: Hotel Britannia, Torvegade 24, Esbjerg (lokale 8) 
 
Der lægges op til et hurtigt FU møde, primært om Det Bibliotekspolitiske Topmøde, og planlægning af 
folkemøde og kampagner. 
 
Deltagere: 
Steen Bording Andersen 
Paw Ø. Jensen 
Jakob G. Lærkes  
Lars Bornæs 
Anette W. Godt 
Inge Dinis  
Kim Valentin 
Thomas Angermann 

Afbud: 
Jane Jegind (deltager i selve Topmødet)  
Evan Lynnerup 
 
Sekretær for udvalget:  
Michel Steen-Hansen 
 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
Bilag: referat den marts 2019 
 

 Sagsfremstilling 
Dagsorden og udkast til referat fra den 1. marts godkendes. 
 

 Indstilling 
Godkendes.  
 

 Afgørelse. 
 

  
2.  National Læsestrategi 

Bilag: nationalstrategi.dk  
 

 Sagsfremstilling 
Siden sidst har Koalitionsgruppen har koalitionsgruppen afholdt tre Strategiske 
workshops: . 
 

• Workshop på Brønderslev Bibliotek ultimo marts: Tilgængelighed  
• Workshop den 26. marts: Fagprofessionelles betydning for børns læselyst 

https://www.db.dk/FU20190301
http://www.nationalstrategi.dk/


 

• Workshop den 5. april: Forældres rolle 
 

På mødet vil direktøren orientere om de forskellige workshops.   

Som aftalt på det fælles møde mellem Lærings og Digitaliseringsudvalget skal der arbejdes 
på at skabe en høring på Christiansborg om National Læsestrategi, hvor ideerne 
fremlægges. Se r 2019 Strategi seminar output læring og digitalisering 
 
Direktøren har sammen med forlæggerforeningen direktør og forfatterforeningens 
formand afholdt en række lobbymøder med udvalgte folketingspolitikere. I den 
forbindelse ser det ud til at der er en mulighed for at afholde høring på Christiansborg den 
11. september.  
 
Direktøren vil på mødet orientere om møderne og planlægningen af høring.  

 Indstilling 
At komme med input til høring og det videre forløb i forbindelse med Den Nationale 
Læsestrategi.   
 

 Afgørelse 
 
 

3.  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. 
 
De faglige medlemmer i Gruppe B afholder Temagruppe møde med overskriften 
AT SE PÅ DET DIGITALE BIBLIOTEKSSAMARBEJDE MED FRISKE ØJNE mens der er politiske 
gruppemøder. En del af dette program vil også være en forberedelse af faglige input til 
debatten med kulturminister. Programmet er vedhæftet  
 
Der vil på dag 1 være debat om National Læsestrategi, hvor vi har bedt tænke tanken om 
at skabe en samtale om ideen med National Læsestrategi på en lidt anderledes vis. Det er 
alt sammen noget der gerne skulle bidrage til debatten efterfølgende.  
 
Debatten Torsdag den 12. april kl. 10.30-12.00 med Minister og KL formand, er 
stadig under udvikling, men ser i skrivende stud ud som neden for beskrevet.  
 
Det stærke folkebibliotek? 
Kulturminister Mette Bock og Leon Sebbelin, formand for KL’s Børne- og 
Kulturudvalg fortæller om de foreløbige indspark der er modtaget i debatten om 
fremtidens bibliotek. 
 
DB udfordrer KUM og KL 
Bock og Sebbelin udfordres af DBs formandskab. Hvordan har den foreløbige debat 
påvirket ministerens og KLs syn på fremtidens biblioteker, og skal der ændres i de 
vilkår, som bibliotekerne arbejder ud fra i dag? 

https://www.db.dk/files/2019%20Strategi%20seminar%20output%20l%C3%A6ring%20og%20digitalisering.pptx#overlay-context=digilaer20190228
https://tilmeld.events/DBtop19/program.html


 

 
Moderator: Anja Bo 
 
10.30 Anja Bo sætter scenen og trykprøver de politiske forventninger til det 
moderne folkebibliotek. – Mette Bock og Leon Sebbelin præsenterer opsamling fra 
debat. 
 
10.50 Tema 1 National Læsestrategi der sikrer Danmark fortsat er en læsende 
nation i en bred koalition 
DB formand Steen Bording Andersen rejser sig i salen og præsenterer tema 1 – 
Mette og Leon kommer med kort svar. 
 
Salen inddrages. 
11.10 Tema 2 Biblioteket som stedet for debat og rammen om menneskers 
deltagelse i den demokratiske samtale 
DB politiske næstformand Jane Jegind rejser sig i salen og præsenterer tema 2 – 
Mette og Leon kommer med kort svar. 
Salen inddrages. 
11.30 Tema 3 Det samarbejdende Biblioteksvæsen fortsat på tværs af stats, 
kommuner og sektorer kan være det enkelte menneskes indgang til reel viden og 
information. 
DB faglige næstformand Jakob Lærkes rejser sig i salen og præsenterer tema 3 – 
Mette og Leon kommer med kort svar. 
Salen inddrages. 
---------------  
Det overvejes at lave en Slido.com mulighed, hvor salen kan skive spørgsmål online 
undervejs, og andre like dem, så kan det spørgsmål der er flest likes på blive stillet. 
Slido.com åbner også mulighed for at der samtidig kan være en afstemning, så der 
kunne sættes spørgsmål op undervejs, som f.eks. Skal Danmark have en politisk 
vedtaget National Læsestrategi, Skal der sættes centrale grænser for 
folkebibliotekernes virksomhed? Skal der skabes en ny bibliotekslov? 
-------------- 
Direktøren og Anja Bo har afholdt møde med KL og Kulturministeriet, og er i 
øjeblikket ved at finpudse oplæg som eftersendes.  
 
På mødes drøftes forløb og formuleringer af spørgsmål  
 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes og debatoplæg tilpasses.  
 

 Afgørelse 
 

4.  Folketingsvalg, kulturen og bibliotekerne 
 

 Sagsfremstilling 
I løbet af foråret udskrives folketingsvalg, og i den forbindelse har vi i DB arbejdet med 
flere elementer, der kan sætte fokus på kultur og biblioteker.  



 

 
Dette blev drøftet på de forrige møder og flere elementer er der eksekveret på.  
 
Som ingen andre steder – kampagne med DBC beskrevet i pkt. 8 
Kampagnen starter i uge 12 og 13, hvor store outdoor-plakater vil fylde byrummene rundt 
omkring i landet. Samtidig og året ud kommer kampagnen til at køre med digitale 
annoncer, små film på YouTube, opslag på sociale medier og pressearbejde. 
 
På mødet orienteres om kampagne forløbet – 
Se DB pressemeddelelse 

 
Alle kampagneelementer   
 
Kulturanalyse 
Et andet element er en kulturanalyse, som DB sammen med en række andre kulturaktører 
har gennemført sammen med Altinget og Tænketanken Mandag Morgen med følgende 
afsæt. 
  
Den blev offentliggjort den 6. marts i Hofteateret, hvor der også planlægges en debat med 
et par af Folketingets kulturpolitikere og forhåbentlig en del presseomtale.  
 
DB vil i den forbindelse udarbejde en række pressemeddelelser med resultater om 
bibliotekernes betydning. 
 
Den første udsendt 6. marts – se Danskerne prioriterer Kulturen højt  
Denne følges op når valget udskrives.  
 

https://www.db.dk/dit-bibliotek-24-7
https://www.dbc.dk/brandingkampagne-som-ingen-andre-steder/brandingkampagne-som-ingen-andre-steder
https://www.db.dk/mellem-ballet-og-biografer


 

 
Børnevalg 
Ballerup Bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening har sammen udviklet konceptet 
børnevalg. Et valg viser, hvad demokrati er, og hvordan vi alle har en stemme, samt ikke 
mindst, hvilken rolle bibliotekerne kan spille for at styrke demokratiet i at danne børn til 
demokratiet.  
 
Børn i hele landet har derfor kunne stemme på en lang 
række kendte figurer fra børnelitteraturens verden. Der er 
udvalgt 11 kandidater, og der laves valgplakater og 
stemmesedler. I år er der også lavet undervisningsforløb 
og quiz som institutioner og skoler kan bruge.  
 
Konceptet er udviklet af Ballerup og i 2017 gik DB med, 
hvor det lykkedes at få 69 kommuner med. I år håber vi at 
kunne få alle kommuner med.  
 
Vi forsøger også at lave en massiv presseindsats på 
valgene, både lokalt og nationalt.  
 
Der er nu udvalg kandidater og clearet rettigheder (De er 
endnu ikke offentliggjorte) og en site er under udvikling, 
så vi er klar når valget udskrives. 
 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes og at effektuere de beskrevne elementer og foretage en prioritering blandt 
øvrige ideer.  
 

 Afgørelse 
 

  
5.  Folkemøde 

 
 Sagsfremstilling 

Opfølgning på sidste møde, hvor punktet ikke blev diskuteret.  
 
Igen i år planlægger vi en række aktiviteter på Folkemødet – vi gør det i et fællesskab 
under overskriften Danmarks Biblioteker. Med i planlægningen er Bibliotekarforbundet, 
Bibliotekschefforeningen, DB, ligesom HK også har udtrykt interesse. Vi bidrager med 
30.000 kr. hver til aktiviteter og DB koordinerer. 
 
Fra DB deltager direktøren og formanden, men vi har overnatningsmuligheder til flere. 
Ligeledes plejer der at være flere andre fra FU, der deltager. Så vi kan evt. planlægge noget 
fælles i forhold til debat eller blot en middag i fællesskab. Det afklarer vi under mødet.   
 
I år har vi planlagt én hoveddebat. 
 
Danmark som læsende nation – også i fremtiden 
Danskerne læser mindre af lyst i deres fritid. Hvert tredje barn læser aldrig eller sjældent 
bøger uden for skolen. Det er en udvikling, vi som forældre, fagpersoner, 



 

beslutningstagere og politikere skal handle på. Derfor skal vi udvikle læsning som kultur i 
den livslange læring.  
 
Vi sætter fokus på den ambitiøse kulturpolitik og hvordan den kunne udformes. Man 
kunne gennemføre en virkelig ambitiøs læsepolitik. Man kunne få børn og unge opdraget 
til, hvor vigtigt det er at kunne læse længere tekster som et modsvar til den digitale 
virkelighed. 
 
Indflyvning af en ekspert, og så en samtaleform, hvor der inddrages politikere og fagfolk i 
samtalen om løsninger.  
 
Kulturminister, og andre kulturpolitikere. Forsker, forfatter og fagfolk fra kulturverdenen. 
 
Vi drøfter gode ideer til oplægsholdere ( Vi havde planlagt at Master Fatman skulle være 
moderator.  
 
Debatten forventes at kunne afvikles på Dansk Folkeoplysnings Samråds scene lige overfor 
den politisk hovedscene på cirkuspladsen. 
 
Tid: Fredag den 14. juni 16.30. 
 
Ud over dette deltager DB i fællesskabet omkring Den Sociale Scene.  
Den Sociale Scene er en selvstændig scene på Folkemødet, som drives af en bred 
partnerkreds af aktører på tværs af branche- og organisationstyper. På Den Sociale Scene 
på Folkemødet mødes vi for at belyse emnefelter, der spænder på tværs af det byggede, 
kulturen og det sociale. Det er et fælles telt, men også et telt der er rummeligt og har lidt 
højere til loftet. Et sted, hvor vi i fællesskab adresserer de problematikker i hverdagen og i 
det professionelle Danmark, der vedrører det sociale. Initiativet til scenen blev taget i 2017 
af Smith Innovation i samarbejde med Folkemødet. Scenens partnere varierer fra år til år.  
 
Temaet i år bliver X-rum 
 
Der har vi to debatter – fredag  og lørdag kl .10.00 
 
Fondene og kulturen 
Vi planlægger også en debat i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker om 
Fonde og kulturen, med fokus på at fondene står for 12% af det samlede kulturbudget og 
betydningen af dette (og hvorfor bibliotekerne ikke får flere fondsmidler) – men den er 
endnu i støbeskeen.  
 

 Indstilling 
Sagen drøftes og der tages stilling til den videre planlægning. 
 

 Afgørelse 
 

6.  DB-Kampagne i uge 37 
Bilag: Bibliotekskampagne 2019 
 

 Sagsfremstilling 
Igen i 2019 afholder vi i fællesskab Danmarks Biblioteksuge, og igen i år starter vi op med 
en workshop, hvor tema, værktøjer og meget andet bliver præsenteret. 



 

 
Vi har entreret med Image Consult som også stod for kampagnen med ORD sidste år og i 
øjeblikket arbejdes på et oplæg til udformningen.  
 

Den 4. april afholdes opstarts workshop på Kolding Bibliotek. 

 
Emnet bliver LÆSNING under temaet #LæsLøs  
 
Vi regner med at skyde kampagnen i gang på FN læsedag, søndag den 8. september og 
kører hele den efterfølgende uge 37, samt afholde høring på Christiansborg den 11. 
september.  

 
 Indstilling 

Godkendes. 
 

 Afgørelse 
Godkendt. 
 

7.  Forfatterforeningen og bibliotekshøring 
Bilag:  

 Sagsfremstilling 
Pr mail har vi truffet afgørelse om at indgå i samarbejde som forfatterfoeningen har 
inviteret til om at lave en BIBLIOTEKSHØRING på Vartov den 8 maj.  
 
Vi har deltaget i en arbejdsgruppe sammen med Bibliotekarforbundet, Grundtvigsk Forum, 
Dansk Forfatterforening.  
 
Ud af arbejdet er kommet vedhæftede program, hvor der er et udestående om hvem der 
skal komme med oplæg på vegne af Danmarks Biblioteksforening 
 
 

 Indstilling 
Til drøftelse og afgørelse af hvem der skal deltage for DB.  
 

 Afgørelse 
  
  
  
8.  Fremtidige møder 

 
 Sagsfremstilling 

 
Årshjul 
10/04-2019 kl. 20                      FU møde Esbjerg 

11/4-12-04-2019                      Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Esbjerg  

15/05- 16/05-2019                   KLs 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 
 
08/09-16/09-2019                   UGE37 Biblioteksuge #LæsLøs 
11/09/ 2019  Høring National Strategi på Christiansborg 
 

 Indstilling 
Til orientering. 
 

 Afgørelse 
 

Eventuelt 

Steen Bording Andersen  Michel Steen-Hansen 

Formand   Direktør 


