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1.  Godkendelse af dagsorden og referat 

 
  

Sagsfremstilling 
Dagsorden og udkast til referat fra mødet den 7. november 2018 godkendes. 
Læs det her 
 

 Afgørelse: 
 
 

2.  Udvikling af bibliotekstilbud til ungdomsuddannelser 
 

  
Sagsfremstilling 
På sidste møde aftaltes det at biblioteksdrift på ungdomsuddannelser skulle være tema på 
næste møde i Bibliotekernes Dialogforum bl.a. med baggrund i diskussion om 

http://www.db.dk/dialogforum
https://www.db.dk/dialogforum-20181107
https://www.db.dk/dialogforum-20181107


folkebibliotekernes betjening og samarbejde med 
ungdomsuddannelserne og finansieringen af dette.  
 
Nina Thorsted Petersen fra Odense Centralbibliotek vil 
præsentere deres store National analyse af bibliotekstilbud 
til ungdomsuddannelserne. Den har fokus på udvikling af 
folkebibliotekstilbud til ungdomsuddannelser samt 
skalérbar Best Practise for samarbejde og fremtidig 
kompetenceudvikling.  
 
Se analysen her 
 
Jette Fugl formand for Bibliotekarforbundet vil komme med 
oplæg ud fra en opsamling af deres tidligere undersøgelse 
på området.   
 
GAEB’s (Gymnasie-, Akademi- og Erhvervsskolernes Biblioteksforening) bestyrelse er indbudt 
til at deltage i punktet (men med meget kort varsel). 
 
På mødet lægges op til debat om fremtidens biblioteksbetjening på ungdomsuddannelser og 
fremtidige fælles tiltag i Bibliotekernes Dialogforum, for at sætte fokus på hvordan det 
udvikles.  
 
Afgørelse: 
 

  
  
3.  Debatten om bibliotekerne med KL og Kulturministeren 

 
  

Sagsfremstilling 
Som opfølgning på sidste temamøde i Dialogforum om den debat Kulturministeren og 
formanden for KL’s Erhvervs- og Kulturudvalg har iværksat om fremtidens biblioteker 
laver vi på dette møde en opfølgning.   
 
Efter de fire debatter med et indbudt publikum fire forskellige steder i landet har 
Kulturminister og KL’s kulturudvalgsformand deltaget i faglige debatter på: 
 
BCF Årsmøde den 7. februar – se mere her 
 
Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 12. april – se mere her 
 
Der vil endvidere være temadebat den 15. - 16. maj på KL’s Kultur- og fritidskonference. 
 
På mødet drøftes hvordan vi evt. op til denne temadebat kan komme med et fælles udspil 
eller tiltag der kan fremme debatten om bibliotekerne.  
 
Der kan tages udgangspunkt i de fem pejlemærker for fremtidens biblioteker, som 
Dialogforum skabte sidste år og 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 

https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/National%20analyse%20af%20bibliotekstilbud%20til%20ungdomsuddannelserne%20-%20rapport%202019.pdf
https://bibchef.dk/
https://bibchef.dk/
https://www.db.dk/2019
https://www.db.dk/2019
https://www.kl.dk/nyheder/center-for-vaekst-og-beskaeftigelse/2019/januar/tilmeldingen-til-kultur-og-fritidskonferencen-2019-er-aabnet/
https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/National%20analyse%20af%20bibliotekstilbud%20til%20ungdomsuddannelserne%20-%20rapport%202019.pdf


skrevet et indlæg i Altinget den 2. oktober, under overskriften Sådan kan vi udløse 
bibliotekernes fulde potentiale. 
 
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: 
 

 

  
  
4.  National Læsestrategi 

 
  

Sagsfremstilling 
I kølvandet på Tænketanken Fremtidens Bibliotekers undersøgelsen Børns læsning 2017: 
Overblik og indblik  lancerede Danmarks Biblioteksforening ideen om at formulere en 
national læsestrategi for børn og unge, og der er der iværksat en del tiltag om børns læsning 
på mange planer.   
 
På BCF Årsmøde blev der skabt et Håndslag: Børns læsning. 
 
I januar blev indgået et folkeskoleforlig  mellem regering og Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, som netop sætter fokus på læsning og 
beskriver en 3-årig læseindsats, der skal reducere antallet af svage læsere ved at øge 
læselysten, læseundervisning og faglig læsning fra 2.-9. klasse, så fornemmer vi at der 
primært tænkes i folkeskoleregi, når den skal udmøntes.  
 
På Det Bibliotekspolitiske Topmøde meddelte Kulturministeren at hun ville afsætte 5,6 mio. 
ikke forbrugte midler i udviklingspuljen som nu øremærkes til en læseindsats for børn. 
 
Så der er fuld gang i indsatserne om børn og læsning.  
 
Til at forankre ideen om National Læsestrategi har er nedsat en bredt forankret 
koalitionsgruppe til at forestå arbejdet med at formulerer oplæg til en National 
Læsestrategi. Den vil blive præsenteret på høring på Christiansborg den 11. september 
2019.  
 
Koalitionsgruppen har formuleret en kernefortælling formuleret for at gøre det helt klart, 
hvorfor det er så vigtigt med en national læsestrategi, hvad der skal gøres og hvor der skal 
sættes ind. Kernefortællingen er skrevet i samarbejde med koalitionsgruppen, og kan læses 
her 
 
Se mere om arbejdet på https://nationalstrategi.dk/  
 
På mødet vil kort blive præsenteret hovedpunkterne fra processen om National 
Læsestrategi, om Kulturministerens pulje og om håndslag. 
 
 Det lægges op til debat om hvordan Dialogforum kan bidrage.  
 
Afgørelse: 
 
 

5.  Fremtidens Forskningsbiblioteker 

https://www.altinget.dk/kultur/artikel/biblioteksformaend-saadan-kan-vi-udloese-bibliotekernes-fulde-potentiale
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Kulturministeren og Uddannelses- og Forskningsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, 
som er kommet med anbefalinger til om den fremtidige organisering af 
forskningsbiblioteksområdet.  
 
Rapport med anbefalinger fra arbejdsgruppen om den fremtidige organisering af 
forskningsbiblioteksområde er nu udkommet og kan ses her 
 

 På mødet vil rapporten blive præsenteret, og der lægges op til debat om den videre proces.  
 
Afgørelse: 
 
 

6.  Den digitale infrastruktur og det samarbejdende biblioteksvæsen 
 

  
 Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt 

dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet 
infrastruktur, digitale tjenester, udviklingsfokus og helt elementært: let adgang til at bl.a. at 
hjemlåne materialer fra andre, for blot at nævne nogle få.  
  
Spillerne er flere, og flere af dem er midt i en ny udvikling. Alle af betydning for alle landets 
folkebiblioteker: 
Dansk Biblioteks Center står for produktion af infrastrukturen. Staten afhænder sin del af 
DBC-aktierne og ifølge et lovforslag overtager KL dem, mens udgiften omlægges til 
bloktilskud. Betyder det reelt en fordyrelse af DBC-produkterne for bibliotekerne, fordi 
midlerne i sidste ende ikke går til bibliotekskontoen?   
 
Afledt heraf ventes bestilleropgaven overfor DBC at rykke fra DDB (Danskernes Digitale 
Bibliotek) til KOMBIT, hvilket, sammenholdt med den digitale udvikling i øvrigt, gør en 
kortlægning af DDB’s virksomhed relevant, og spørgsmålet er, hvad det på sigt vil betyde for 
bibliotekerne? 
  
Det Kgl. Bibliotek, der i 2017 fusionerede med Statsbiblioteket, og siden med andre 
biblioteker skal nu overtage dele af DEFF (Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek) og 
dets licensopgaver fra Slots- og Kulturstyrelsen.  
  
For nylig skrev Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) i deres nyhedsbrev ”Bibliotekernes 
digitale udvikling har ændret sig markant siden DDB blev etableret i 2012. Med udsigterne 
til, at KL til januar 2020 bliver eneejer af DBC A/S har DDB’s styregruppe nedsat en 
arbejdsgruppe, som hen over foråret vil drøfte, hvordan de opgaver, der i dag ligger i DDB, 
fremadrettet kan organiseres, så de mest hensigtsmæssigt understøtter bibliotekernes 
samlede digitale udvikling. I forbindelse med arbejdet skal arbejdsgruppen kortlægge mulige 
scenarier: Både scenarier, der indebærer en videreførelse af den nuværende organisering og 
scenarier, der indebærer en nedlæggelse af DDB som organisation. Det er ikke hensigten, at 
en evt. reorganisering skal medføre et bortfald af opgaver, og forslaget fra arbejdsgruppen 
skal derfor indeholde overvejelser om alle de opgaver, der i dag varetages af DDB. Undtaget 
er dog bestillerfunktionen ift. DBC A/S, som forventes at blive flyttet til KOMBIT ved 
årsskiftet. 
 
På baggrund af arbejdet skal DDB’s styregruppe i juni tage stilling til arbejdsgruppens 
anbefaling til den fremtidige organisering af DDB’s opgaver, der derefter skal politisk 
behandles af KL’s bestyrelse og Kulturministeren. 
 

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Nyheder%20og%20Presse/Nyheder/2018/Rapport_med_anbefalinger_fra_arbejdsgruppen_om_forskningsbiblioteker.pdf


Altså endnu en arbejdsgruppe med en meget kort frist til at komme med oplæg til en vital 
samarbejdsform. Også i forhold til Det Fælles Bibliotekssystem FBS er der nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal arbejde med fremtidens styring. 
 
På mødet forsøger vi at skabe et overblik, og opdaterer hinanden om de forskellige tiltag, 
med henblik på at skabe et fælles overblik og handle mulighed. 

Afgørelse: 
 

 
7.  Folkemøde og andre steder for debat 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 sidste møde drøftede vi hvordan vi fremover samarbejder til gavn for alle Danmarks 
Biblioteker. 
 
Indtil videre har kun BCF, BF og DB indgået i det forpligtende samarbejder om at skabe 
fælles debatter på Folkemødet, men andre er velkomne, hvis de vil bidrage.  
 
På mødet orienteres om status på debatterne.  
 
Afgørelse: 
 

8.  Fremtidige møder 
 

  
  

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

Afgørelse: 
 

 

 
                  EVT. 
 

                   


