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Deltagere: 

Steen Bording Andersen  
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Lars Bornæs  

Thomas Angermann 

Kim Valentin 

Afbud: 
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Inge Dinis 

 

Sekretær for udvalget:  

Michel Steen-Hansen 

 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
Bilag: Referat  
 

 Sagsfremstilling 
Dagsorden og udkast til Referat fra den 09.09.19 
 

 Indstilling 
Godkendes. 
 

 Afgørelse 
 
 

2.  Danmarks Biblioteksforening, strategi 2030 og handleplan 2020 
Bilag: Handleplan 20/21 
 

 Sagsfremstilling 
På repræsentantskabsmødet afholdt man en række temadrøftelser som omfatter de 
fire temaer der er fastlagt i Strategi 2030, men også temaer om fremtidens topmøde. 
 
FU valgte at udskyde en strukturdrøftelse af hele Danmark Biblioteksforenings 
organisation og valgstruktur, til de selv har drøftet emnet igen og får en afklaret 
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holdningen til en fremtidig strukturdebat. Det sættes på som tema på et kommende 
møde. 

I Strategi 2030 er følgende fire indsatsområder nævnt: 
 

• LYST TIL LÆRING – LÆSNING AF LYST 

• DEMOKRATISK DANNELSE & DIGITAL MESTRING 

• LOKALSAMFUNDETS FÆLLESKABER 

• STYRKET KOMMUNIKATION 

 

På baggrund af drøftelserne på repræsentantskabsmødet har administrationen lavet 
oplæg til FUs videre drøftelse, som efterfølgende kan færdiggøres og præsenteres på 
Topmødet 2020 i Sønderborg den 16.- og 17. april.  
 
På mødet præsenterer direktøren oplægget til Handlingsplan 20/21, og der tages 
stilling til de særlige indsatsområder. Der gennemføres en proces, hvor FU gennem 
fokusdrøftelser udvælger oplæg til konkrete handlinger. 
 

 Indstilling 
Der lægges op til en temadrøftelse af elementerne i handlingsplanen, hvorefter den 
færdiggøres af administrationen og udsendes til endelig godkendelse pr. mail. 
Herefter layoutes den og bliver præsenteret på Topmødet, og danner baggrund for en 
del af de politiske drøftelser.  
 

 Afgørelse 
 

3.  Topmøde 
Bilag: Program og tilmelding til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 
 

 Sagsfremstilling 
Program til Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020 er nu udsendt og kan ses her 
db.dk/2020 
 
Der er endnu nogle punkter som ikke er planlagt, og som FU skal være med til at 
sætte retning for. 
 
På mødet gennemgås programmet, særligt med henblik på de debatter der er planlagt 
på Topmødet.  
 
FU skal på dette møde og med baggrund i Handlingsplan 2020 vælge nogle temaer der 
skal indgå som diskussionsoplæg i formandens tale og som oplæg til partigruppe-
møderne, samt som grundlag for debatten om KLs bibliotekspolitiske oplæg. 
 

 Indstilling 
Debatterne tematiseres og programmet færdiggøres. Der tages desuden stilling til om 
FU ønsker, at der afholdes FU-møde i forbindelse med Topmødet.  
 

 Afgørelse 
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4.  KL bibliotekspolitisk oplæg 
Bilag: Udnyt bibliotekets fulde potentiale 
 

 Sagsfremstilling  
Som tidligere behandlet på FU og Repræsentantskabsmøder har der administrativt 
været arbejdet på at skabe et fælles debatoplæg til kommunerne om mulighederne i 
fremtidens biblioteker mellem KL, Bibliotekschefforening og Danmarks 
Biblioteksforening. 
 
Oplægget forventes offentliggjort i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske Topmøde 
den 16. og 17. april, hvor det også sættes til debat. Der mangler dog en endelig 
afgørelse fra KL. 
 
Det arbejde vil Michel Steen-Hansen orientere om på mødet, hvor der også vil blive 
præsenteret udkast til oplægget. 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes med henblik på at formulerer en tilbagemelding til KL. 
 

 Afgørelse 
 
 

5.  National Læseindsats og det videre arbejde 
 

 Oplæg til National Læsestrategi blev overrakt til kulturministeren den 11. september 
2019 i Danmarks Biblioteksuge 37. 

Oplægget ”En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi” 
var skabt af den læsekoalition som DB har taget initiativ til.  
 
På mødet præsenteres modtagelsen af oplægget til National Læsestrategi og 
Biblioteksforeningens videre arbejde med strategien, også set i lyset af de drøftelser 
der var på Repræsentantskabsmødet i november.  
 
Høringen på Christiansborg  
Høring på Christiansborg var overtegnet og under forholdsvis stor medie bevågenhed. 
Det var også både en storpolitisk og faglig interesse og opbakning til oplægget.  Dog 
blev der ikke lagt op til at kulturministeren i første omgang ville stille sig i spidsen for 
at gennemføre en National Strategi, men hun var åben for dialog og hvordan enkelte 
elementer kan understøttes ude i kommunerne. Den dialog ser vi frem til, men det 
skal nok være på initiativ af os. 
 
En optakt til høringen var kronik i Politiken om nødvendigheden af en National 
Læsestrategi. Den kan læses her. 
En samlet opsamling på høringen, medieomtalen og de politiske reaktioner kan ses på 
db.dk/nationalstrategi 
 
Læsekoalitionen har efter høringen afholdt møde og er indstillet på at forsætte 
arbejdet, samt at udvide koalitionen. Der har siden været arbejdet på dette, dog har 
Danmarks Lærerforening ikke ønsket at deltage, og som følge deraf har en række 
andre aktører fra folkeskoleverdenen ikke ønsket at deltage.  
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Det tager læsekoalitionen op på et snarligt møde.  
 
Bibliotekschefforeningen har ønsket at deltage i koalitionen. 
Det er positivt da de målrettet arbejder på en opfølgning på en national læseindsats. 
 
Proces og status for bibliotekschefernes håndslag for Børns læsning. 
På BCFs årsmøde 2019 gav bibliotekscheferne hinanden håndslag på at gå i en fælles 
retning, og sammen sætte ind på at løfte Børns læsning.  
 
Den bærende tanke var, at man ved at gå sammen kan skabe en større synlighed 
lokalt og nationalt, både overfor borgere og politikere. Det oplæg præsenteres på BCF 
årsmødet den 6. februar. De vil samtidig benytte årsmødet til at sætte fokus på, 
hvordan vi bedst muligt får implementeret de initiativer, der ligger i håndslaget. 
 
DB Lærings- og digitaliseringsudvalg  
DB Lærings- og digitaliseringsudvalg arbejder med en idé, nemlig at skabe en 
konkurrence for udskolingen, om hvad der får dem til at læse.  Jf. punkt 6. 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes med henblik på en politisk opfølgning på en national læseindsats. 
 

 Afgørelse 

6.  Opsamling på DB-kampagne uge 2019 og planlægning af Kampagne 2020 
Bilag: Evaluering uge 37 
 

 Sagsfremstilling 
På sidste FU møde blev DB-Kampagnen fra uge 37 præsenteret. Samtidig afholdes der 
høring på Christiansborg den 11. september.  
 
Ugen faldt sammen med Central Bibliotekernes og DRs temasamarbejder, hvilket 
skabte en del intern forvirring selvom vi forsøgte at koordinere. For at skabe en 
fælleshed iværksatte vi i fællesskab konkurrencen ”Danskernes Yndlingscitat”. 
 
Det lykkedes og kan følges på www.yndlingscitat.dk  og 30.000 afgav deres stemme på 
baggrund af at P4 formiddag havde det som tema i 10 dage, som vi ligeledes drøftede 
på sidste FU møde. 
Denne del var en succes, men var også afhængig af samarbejdet med et medie som 
f.eks. DR. 
At lave kampagner kolliderer ofte med andre kampagner, i uge 37 har vi opsamlet 
følgende: 
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Det bærende element i DB kampagneugen er at de enkelte biblioteker engagerer sig 
og deltager, og at DB skaber et fælles tema og nogle overordnede materialer. 
Kampagnen fra 2019 kan ses her danmarksbiblioteker.dk/download/ 
 
Spørgsmålet er hvordan de gør det lokalt, og hvilke effekter det har. Der var 68 
biblioteker der havde tilmeldt en kampagneambassadør, men det betyder ikke 
nødvendigvis de lokale biblioteker deltager aktivt. På vores evaluering er der kun 29 
besvarelser på trods af vi har rykket.  
 
Blandt de besvarede havde alle deltaget online, mens der var stor forskel i hvad de 
ellers havde lavet lokalt.   
 
På den baggrund bør vi overveje, om det er den rigtige måde at lave kampagne på? 
 
Kan man i stedet skabe en anden slags kampagne? 
 
DB Lærings og digitaliseringsudvalg arbejder med en idé, nemlig at skabe en 
konkurrence for udskolingen, om hvad der får dem til at læse.  
 
Udvalget har nedsat en arbejdsgruppe der arbejder med ideen. Den er dog stadig 
noget diffus og på planlægningsstadiet. Samtidig med at der ikke er afsat midler til 
det, ud over de 100.000 DB har afsat til Kampagneuge 2020.  
 
Der kunne være en præmie relateret til emnet, som kunne uddeles til den klasse som 
kom med de bedste forslag. Eller flere klasser kunne samles til en event, hvor de 
udviklede i fællesskab.  Der har også været kontakt til Ungdomsøen om at den kunne 
indgå som en del af konkurrencen, hvor der laves en camp for de unge, hvor de kunne 
udforme idéer til at få flere til at læse af lyst samt indrettede et bibliotek på øen. Det 
kræver flere samarbejdspartnere for at finansiere og tilrettelægge det.  Men det er 
endnu ikke lykkedes at skabe et bærende koncept.  
  
Konkurrencen kunne udgøre krumtappen i kampagneugen, hvis konceptet rammer 
plet.  Men der skal handles hurtigt, hvis der skal være tid til at udvikle koncept og 
ramme skolerne så de kan tage det med i deres planlægning af næste skole år. Det 
bør lanceres senest 5. marts på Læringsfestivallen, hvis en konkurrence skal. 
gennemføres i efteråret i forbindelse med Danmarks Biblioteksuge.  
 
DB søger desuden en afklaring med centralbibliotekerne og DR om deres 
temasamarbejde som også løber af stablen i efteråret med temaet NATUR. I den 
sammenhæng er der også en dialog med Danmarks Radio om fælles kampagner, som 
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evt. kunne være lystlæsningskonkurrencen, som dog kun er på løst og ukonkret 
idegrundlag.   
 
En tredje ide i forlængelse af dette er at lave én fælles BIBLIOTEKSUGE hvor de 
forskellige biblioteker og organisationer kunne skabe forskelligt indhold. Det er endnu 
uafklaret, om alle vil være med i Danmarks Biblioteksuge og hvornår den skal være, 
men der arbejdes på en snarlig afklaring. 
 
Direktøren orienterer om status på idéerne, og kommer med oplæg til en konkret 
konkurrenceide som er under udarbejdelse.  

 
 Indstilling 

Det afgøres om FU synes der skal arbejdes videre på at konkretisere om én fælles 
kampagneuge, i samarbejde med alle de andre aktører på området? 
Der tages stilling til om DB skal forsøge at udfolde konceptet med konkurrence i 
skoleregi, og hvor mange midler der kan bruges på det? 

 
 Afgørelse 

 
7.  Foreløbigt regnskabsresultat  

Bilag: Foreløbigt regnskab 2 
 

 Sagsfremstilling 
Det næsten færdig regnskabsresultat ser rigtig positivt ud, hvor der opstår et noget 
bedre resultat end det budgetterede underskud på dkk. 467.000. 
 
Der er nemlig i det foreløbige regnskab et overskud på dkk. 336.000 som er dkk 
803.000 bedre end forventet.  
 
Det skyldes en række forskydninger: 
Den primære er at ”renter og kursregulering” er på dkk. 410.00 som er dkk. 360.000 
bedre end budgetteret. 
 
Kontoen ”Politiske udvalg” har et mindre forbrug på dkk. 197.000, hvilket primært 
skyldes et mindre forbrug på formandens udgifter, repræsentantskab og det 
internationale arbejde. Dette var forventet, og der er delvis taget højde for det som 
besparelser i næste års budget, dog er der stadig afsat flere midler til 
repræsentantskabet end forbrugt i 2019, da der arbejdes på at få forøget møde 
deltagelsen.  
 
Personale er dkk. 76.095 under budget, hvilket primært skyldes at der ikke i 
sekretariatet har været ekstra ansættelser i forbindelse med Nationale Læsestrategi, 
men arbejdet udført af de faste medarbejdere. Det er der også taget højde for i 
budget 2020.  
 
Direkte omkostninger er ca. dkk. 350.000 under budget, men modsvares delvist af 
mindre indtægter på ”salgs- og driftsomkostninger”. Disse to konti er indbydes 
afhængige, da de dækker aktiviteter som konferencer og Det bibliotekspolitiske 
Topmøde, som ikke kan budgetlægges præcist året før, da de er afhængige af 
deltagerantal og udgifter til oplægsholdere. Men der budgetteres med at der skabes 
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en deltagerbetaling, der afspejler de faktiske udgifter. Derfor forekommer der disse 
forskydninger.  
 
På IT er et mindre forbrug på knap dkk. 100.000, hvilket skyldes at de ekstra dkk. 
100.000 der sidste år blev afsat til en nødvendigt nyt arkiv- og regnskabssystem ikke 
blev iværksat pga. IT nedbruddet i starten af året og leverandørskiftet.  Det anbefales 
derfor der hensættes dkk. 100.000 til denne investering i 2020.  
 
Det anbefales desuden at de resterende dkk. 236.000 af overskuddet hensættes til 
aktiviteter i forbindelse med National Læsestrategi og de kampagneaktiviteter som FU 
og Lærings- og Digitaliseringsudvalget planlægger, men som ikke er budgetlangt i 
2020.  
 
 

 Indstilling 
At udkastet til regnskab tages til efterretning, med anbefaling af at de anbefalede 
overførsler foretages.  
 
At det endelige regnskab godkendes pr. mail når det foreligger og indstilles til 
Repræsentantskabets godkendelse. 
 

 Afgørelse 
 
 
 

8.  Folkemødet 
 

 Sagsfremstilling 
FU evaluerede i foråret DBs deltagelse på Folkemødet og vedtog at ”Danmarks 
Biblioteksforening forsøger også fremover at være en koordinerende del af det fælles 
koncept – Danmarks Biblioteker – men der skal arbejdes både med hvor og i hvilke 
formater. En idé kunne være at søge mere sammen med de pædagogiske fag eller 
civilsamfundets område. Direktøren afsøger andre muligheder i forhold med at skabe 
”Biblioteket som scene” et centralt sted i Allinge eller samle parter bag kulturens 
scene. Direktøren arbejder på en plan, med en lokal aktør og søger partnerskab med 
andre kulturaktører. Der afsøges muligheder og følges løbende op i forhold til FU.” 
 
I oktober afholdtes evaluering og planlægningsmøde hos Danmarks Biblioteksforening 
med de øvrige parter bag ”Danmarks Biblioteker” på Folkemødet. Her deltog 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Bibliotekarforbundet og 
Bibliotekschefforeningen, som var enige om at forsætte samarbejde og afsøge 
mulighederne for nye former og samarbejder i 2020. 
 
Siden da har DB og direktøren arbejdet på at skabe et samarbejde om at skabe 
Kulturens Plads og Scene sammen med Dansk Live som er spillestedernes 
interesseorganisation.  
 
Det ser ud til at lykkedes at få tilstrækkelig mange samarbejdspartner til at realisere 
dette. DB og Dansk Live havde inviteret til interessemøde den 14. januar. På 
dialogforums møde vil direktøren orientere om planerne og status for projektet.  
 
Alle er velkomne til at byde ind og deltage i arbejdet med Kulturens Plads. 



 

 
I kan se mere om planerne på db.dk/kulturens-plads-fm20 
 
Der arbejdes også fortsat med en samlet indsats for bibliotekernes telt på 
kulturmødet. Det vil direktøren også orientere om på dagens møde. 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes og det videreforløb planlægges, herunder hvilke debattemaer FU vil 
lægge vægt på vi prioriterer i det videre forløb. 
 

 Afgørelse 
 
 

  
9.  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 2020. Danmarks Biblioteksforening 
bidrager med dkk. 15.000, og det praktisk arbejde udføres af Litteratursiden.  
 
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.  
 
Men I år bliver konceptet lidt anderledes, hvor der kun er en hovedjury, som Lise 
Vandborg fra Litteratursiden indgår i. Vi vil heller ikke fremgå som sponsor kun for 
formidlingsprisen, men som sponsor for hele Blixenprisen. Ift. synlighed, vil vi som 
sponsorer komme til at fremgå med vores logoer under festen og på scenen, på 
prisfestens hjemmeside, i SoMe-opslag, på pressevæggen og i festprogrammet.  
 
Den største udfordring er dog, Blixenfesten bliver torsdag den 11. juni 2020 på Vega. 
Dvs. samme dag som både Folkemødet og LiteraturXchange åbner, så bestemt ikke en 
optimal dato! 
 
På trods af det anbefaler direktøren, at vi fortsat bakker op om Blixenprisen, sammen 
med Bibliotekarforbundet og Litteratursiden, da det er den store prisfest for hele 
bogbranchen.  
  

 Indstilling 
At Danmarks Biblioteksforening sponserer Blixenprisen med dkk. 15.000.  
 

 Afgørelse 
 

10.  INTERNATIONALT  
   

 Sagsfremstilling 
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UNESCO til orientering 
UNESCO afholdt i november 2019 sin 40. generalkonference i Paris. Michel Steen-
Hansen er med i Den Danske UNESCO-nationalkommission og deltager derfor i 
UNESCO CI Commission, som er sektionen for kommunikation og information, hvor 
jeg og bibliotekerne hører under.  
I år havde særligt Open Educational Resources, interesse for bibliotekssektoren.  
Konceptet om åbne uddannelses ressourcer ”Open Educational Resources” (OER) 
byder på både muligheder, men så sandelig også udfordringer.  
 
Det rejser ofte spørgsmål i forhold til beskyttelse af ophavsret. Her gælder nemlig ikke 
de samme spilleregler som for traditionelle undervisningsmaterialer som f.eks. 
tekstbøger, idet der i forbindelse med udvikling af online undervisningsmaterialer er 
opstået alternative og mere fleksible licensaftaler, som vi kender det fra Danmark 
med aftalelicenser, der har været med til at skubbe på en udvikling fra ”all rights 
reserved” til ”relevant rights reserved”.  
 
Biblioteker spiller mange steder en vigtig rolle i at give studerende adgang til 
undervisningsmateriale og til at afklare ophavsretlige spørgsmål. En rolle som bør 
styrkes, hvis flere studerende skal have adgang til relevante undervisningsmaterialer. 
Det var også budskabet på det danske indlæg under konferencen, og som IFLA senere 
har kontaktet DB for at bakke op om. Læs mere her  
 
EBLIDA 
EBLIDA-årsmødet afholdes den 22.-23. juni i Belgrade, Serbia. 
 
IFLA 
IFLA-årsmøde afholdes den 15.-21 august i Dublin. 

FU har som udgangspunkt afsat dkk. 50.000 til politiske deltagelse i IFLA og EBLIDA. På 
den baggrund drøftes, hvem der deltager som DBs repræsentanter i år.  
 
 

 Indstilling 
Det drøftes, hvem der deltager som DBs repræsentanter i EBLIDA og IFLA-årsmødet.  
 

 Afgørelse 
  

11.  FN verdensmål 
 Sagsfremstilling 

I forlængelse af forretningsudvalgets fokus på FN vidensmål har DB igangsat et 
initiativ i forlængelse af vores konference i foråret, hvor vi nedsatte en taskforce (se 
mere på denne Facebookgruppe DB2030) der skulle arbejde med målene, og samle de 
der arbejder med SDG i bibliotekerne. Denne taskforce indbød i december en række 
parter til netværksmøde. 
 
Deltagere i netværket (som er åbent er p.t.): CONCITO, Sustainable Now, CHORA2030, 
Bibliotekarforbundet, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Deltager Danmark og 
Verdens Bedste Nyheder m.fl. 
 
Målet er at skabe samarbejde mellem alle dem der arbejder med at skabe en folkelig 
involvering i FN verdensmål. At bruge bibliotekerne som den mest besøgte 
kulturinstitution, som afsæt for en masse af disse aktiviteter i samarbejde med andre 
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aktører. Konkret arbejder vi i Bibliotekerne på at udvikle et kompetenceforløb, i første 
omgang for biblioteksansatte, men på sigt for borgerne.  
 
Ultimo april arrangeres en konference i Ballerup med titlen Verdens Bedste Løsninger, 
som netværket er i gang med at arbejde på. 

- hvordan kan folkebibliotekerne videreformidle/sætte verdensmål på 

dagsordenen. 

- Hvordan nedbryder vi siloer, mellem folkebiblioteker og 

uddannelsesinstitutioner? 

- Oplæg fra de FN Verdensmåls organisationer, hvad kan bibliotekerne bruge 

dem til og visa versa 

 

Idéen er at udnytte den viden, der ligger i de enkelte organisationer og få det skaleret 

ud via de 98 folkebiblioteker i Danmark. Herunder at opbygge kompetencer til at 

aktivere borgerne til reel handling. 

 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes, med henblik på det videre arbejde med FN verdensmål 
 

 Afgørelse 
  
12.  Møder i fortid og fremtid 

 
 Sagsfremstilling 

 
Årshjul 
a. 17.01.                                      Bibliotekernes dialogforum 
b. 24.01.                                       FU - Vartov 
c. 06.-07.02.                                BCF-årsmøde 
d. 15.04.                                       Skal vi holde FU møde om aftenen? 
e. 16.-17.04.                                Bibliotekspolitiske topmøde Sønderborg 
f. 27.- 28.04.                               Nordic meeting Oslo (formand og direktør) 

g. 11.-14.06.                                Folkemøde 

h. 22.-23.06.                              28th EBLIDA Annual Council Meeting & Conference 
Belgrade, Serbia  

i. 15.-21.08.                               IFLA Dublin 

j. 20.-22.08.                               Kulturmødet Mors 

  
 Indstilling 

Til drøftelse og afgørelse, om FU skal holde møde om aftenen før topmødet den 15. 
april? 
 

 Afgørelse 
 



 

 

 

Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen 

Formand                          Direktør 


