
Bibliotekernes Dialogforum 
 
Referat 

12.01.2021 
Dato: Den 8. januar 2021, fra kl. 11.30-13.30 

Mødested: Microsoft Teams Klik her for at deltage i mødet 
 
Mere om medlemmer og møder i Bibliotekernes Dialogforum www.db.dk/dialogforum   

 
Indbudte: 
Steen Bording Andersen, Danmarks Biblioteksforening 
Lotte Hviid Dhyrbye, Tænketanken Fremtidens Biblioteker 
Pia Henriette Friis, Bibliotekschefforeningen  
Tine Segel, Forbundet Kultur og Information 
Grete Weitze, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 
Ida Kongsø, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre  
Michael Nøhr, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 
Mads Samsing, HK Kommunal 
Karin Englev, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 
Gitte Bruun Jensen, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 
Marianne Bech Hansen, Gymnasie-, Akademi- og Erhvervsskolernes Biblioteksforening  
Erik Hofmeister, Det Kgl. Bibliotek 
 
Afbud: 
Peter Raben, HK Stat (Stedfortræder for Helle Harpøth) 
Lisbet Storm Henriksen, HK kommunal 
Torben Jensen, Forbundet Kultur og Information 
 
Gæster: 
Karoline Amalie Steen KL i punkt 4 fra kl. 12.45 
Tina Kristensen KL i punkt 2 fra ca. kl. 12.00 
 
Sekretær for udvalget: 
Michel Steen-Hansen 

 
1.  Godkendelse af dagsorden og referat 

 
  

Sagsfremstilling 
Dagsorden og udkast til referat fra mødet den 13. september godkendes. 
Se referat 
 

 Afgørelse: 
Godkendt. 
 

2.  TEMA: Coronasituationen og konsekvenserne for bibliotekerne 
 

  
Sagsfremstilling  
Vi drøfter Corona situationen og konsekvenserne for de enkelte sektorområder, samt de 
fælles problemstillinger. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ1NWU4YzQtYzhlZS00OGUzLTg0ZmYtZDVjNzE0NWUyYWMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220e159902-4f61-4230-9192-27757f408a70%22%2c%22Oid%22%3a%22e6b121bd-80ba-48a8-be6b-867c66722193%22%7d
http://www.db.dk/dialogforum
https://www.db.dk/files/20190913%20Bibliotekernes%20Dialogforum%20referat_0.pdf#overlay-context=dialogforum-20190913


 
Der vil være 5 minutters oplæg om konsekvenserne fra:  

• Bibliotekschefforeningen set fra folkebibliotekerne ved Pia Friis  

• Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker ved Karin Englev 
 
Der skal danne baggrund for en drøftelse af fælles problemstillinger og mulige fælles tiltag.  
 
Afgørelse: 
Sagen blev drøftet og der blev opfordret til at fortsætte og styrkedialogen om hvordan vi 
sikre en optimal biblioteksdrift under de forskellige restriktioner.  
 
DB forsøger at indkalde relevante samarbejdspartner forud for de ministerielle 
sektorpartnerskaber, og hele tiden sørge for de relevante biblioteksmæssige restriktioner er 
opdaterede på db.dk/covid-19-update  
 
 

3.  FN’s verdensmål og bibliotekerne 
 

  
 Sagsfremstilling 

På sidste møde havde dialogforum en kort snak om de enkelte organisationers arbejde med 
FNs verdensmål, for at afgøre om vi skal iværksætte en fælles indsats. 
 
Danmarks Biblioteksforening har taget initiativet til netværket DB2030, som er skabt mellem 
en række af Verdensmålsorganisationerne og bibliotekssektoren, hvor en del af jer også 
deltager.  Se mere om netværket DB 2030 på db.dk/db2030 
 
I netværket har man arbejdet med idéen om at skabe ”Bibliotekernes 
verdensmålserklæring” som et fælles afsæt for bibliotekernes verdensmålsarbejde. 
 
Idéen er at udsender Bibliotekernes verdensmålserklæring til organisationer og biblioteker, 
som de så kan tilslutte sig, for arbejdet med at ”Biblioteket som vidensinstitution er indgang 
til alle verdensmål - information, viden og fakta som den ene del og biblioteket som proaktiv 
spiller, der med initiativer, facilitering og borgerinddragelse kan medvirke til konkrete 
handlinger og forandringer som den anden del”. 
 

• Michel Steen-Hansen kommer med oplæg til debat om hvordan vi styrker 
bibliotekernes rolle som facilitator for arbejdet med verdensmål. 
I punktet deltager Tina Kristensen KL som arbejder med kommunernes faciliterende 
rolle for verdensmålene. 
 

Verdensmål, lokale handlefællesskaber og folkebiblioteker  
Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens biblioteker orienterer kort om et stort 
projekt de igangsætter i 2021 om ”Verdensmål, lokale handlefællesskaber og 
folkebiblioteker”, hvis formål er at:  
- Mobilisere og involvere ældre i at realisere FNs verdensmål som aktive deltagere og 

medskabere af nye løsninger, initiativer og lokale og konkrete hverdagshandlinger.  

- Øge ældre borgeres trivsel og livskvalitet ved at skabe en ramme, hvor de kan bringe egne 

ressourcer i spil gennem nye lokale fællesskaber.  

- Styrke bibliotekernes aktivt lokalt involverende og fællesskabsskabende rolle og 
kompetencer overfor ældremålgruppen og i forhold til FNs verdensmål. 

 

https://www.db.dk/covid-19-update
https://www.db.dk/db2030
https://www.db.dk/files/DB2030%20Bibliotekernes%20verdensm%C3%A5lserkl%C3%A6ring.pdf#overlay-context=FU20201002


 Afgørelse: 
Michel Steen-Hansen kommer med oplæg til debat om hvordan vi styrker bibliotekernes 
rolle som facilitator for arbejdet med verdensmål. Med fokus på at skabe fælles 
certificeringsordning, kompetenceudvikling og oplæg til bibliotekernes 
verdensmålserklæring. Se db.dk/DB2030  
 
Netværket DB2030 har møde den 5. februar, hvor den fremtidige organisering og indhold 
fastlægges, herefter fremsende orientering til Dialogforum.  
  
Tina Kristensen fra KL nåede ikke at komme med oplæg om KL verdensmål og biblioteker – 
Se Oplæg fra Tina Kristensen om KL verdensmål og biblioteker 
 
Det samme gælder oplæg fra Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens biblioteker 
om ”Verdensmål, lokale handlefællesskaber og folkebiblioteker” som kan ses her: 
Kortprojektbeskrivelse.pdf 
 
 

4.  KL-debatoplæg ”Udnyt folkebibliotekernes potentialer” 
 

  
Sagsfremstilling 
KL har vedtaget et debatoplæg om at ”udnytte folkebibliotekernes potentialer”. 
 
Oplægget skulle have været offentliggjort i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske 
Topmøde den 16. og 17. april 2020, men grundet Coronasituationen er det først blevet 
behandlet og vedtaget af KL Erhvervs, Plan og Kulturudvalg i december 2020. 
 
Det forventes at blive udsendt med et borgmesterbrev primo 2021. 
 
På mødet vil kontorchef fra KL Karoline Amalie Steen præsentere KLs debatoplæg og 
lægge op til diskussion om hvordan vi kan skabe en debat om, hvordan vi kan udnytte 
folkebibliotekernes potentialer og hver især bidrage til den fremtidige kommunale debat 
om det.  
 
Afgørelse: 
Se oplæg KL debatoplæg - Karoline Amalie Steen - Udnyt bibliotekernes potentialer 
Oplægget blev præsenteret og vil blive offentliggjort og udsendt samme med 
borgmesterbrev til samtlige kommuner i løbet af første kvartal 2021.  
 
Der vil være en administrativ præsentation af oplægget på Bibliotekschefforeningens 
årsmøde den 12. februar og en politiske debat på Det Bbliotekspolitiske Topmøde den 8. 
april 2021.  
 

 

5.  Organisationernes Årsmøder m.v. 
 

  
Sagsfremstilling 
Coronasituationen skaber også udfordringer for organisationernes planlagte møder, såsom 
årsmøder o.l. Vi drøfter status for planlægningen. 
 
Bibliotekschefforeningens årsmødet 2021 bliver afviklet digitalt den 12. februar kl. 8.15-
16.00. 
 

https://www.db.dk/DB2030
https://www.db.dk/files/Opl%C3%A6g%20fra%20Tina%20Kristensen%20om%20KL%20verdensm%C3%A5l%20og%20biblioteker%20-%20Bibliotekernes%20D.pdf#overlay-context=dialogforum-20210108
https://www.fremtidensbiblioteker.dk/verdensml-og-ldre
https://www.fremtidensbiblioteker.dk/uploads/website/pdfer1/Kortprojektbeskrivelse.pdf
https://www.db.dk/files/KLDEBA~1.PDF#overlay-context=dialogforum-20210108


Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker vinterinternat er omdannet til tre online 
faglige formiddage den 3., 11. og 19. marts. 
 
Forbundet Kultur og Information har planlagt Fagligt Landsmøde omdannes til digitalt event 
over flere dage i april. 
 
Det Bibliotekspolitiske Topmøde afholdes den 8. april i Aalborg, hvis forholdene tillader det 
og ellers i en digital udgave. 
 
KL kultur og fritidskonference den 2. og 3. maj afholdes i en digital form, måske kun over en 
dag.  
 
Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre (KFPLC) årsmødet i 2021 vil blive 
afholdt torsdag den 26. august på Hindsgavl Slot. 
 

 Orienteringen suppleret og taget til efterretning. 

6.  Fremtidige møder i Dialogforum 
 

  
 Vi fastsætter de fremtidige møder og sætter tema op for det næste møde. Det foreslås at 

afholde endnu et i foråret med tema om Coronasituationen og de fælles tiltag bibliotekerne 
på tværs af sektorer kan skabe for fremtidens brugere.  

Afgørelse: 
Der indkaldes til møde i dialogforum via doodle i 2. kvartal 2021 med emnerne om: 
 
Bibliotekernes digitale services og udviklingen af disse under Corona. 
 
Organisering i de statslige samarbejdsfora.  
 
På møde vil også blive lagt op til drøftelse af implementeringen af ophavsretsdirektiver i 
Danmark.  

EVT. 

Steen Bording Andersen     Michel Steen-Hansen 

Formand   Sekretær 


