
Bibliotekernes Dialogforum 
 

12.04.2021 
Dato: Den 9. april 2021, fra kl. 12:30-14:30. 
Mødested: Microsoft Teams Klik her for at deltage i mødet  
 
REFERAT 
 
 
Indbudte: 

Marianne Bech Hansen GAEB  
Pia Henriette Friis Bibliotekschefforeningen    
Steen Bording Andersen Danmarks Biblioteksforening    
Erik Hofmeister Det Kgl. Bibliotek     
Tine Segel Forbundet Kultur og Information   
Torben Jensen Forbundet Kultur og Information   
Gitte Bruun Jensen Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker   
Karin Englev Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker   
Lisbet Storm Henriksen HK kommunal     
Mads Samsing HK Kommunal (til kl. 14.15)     
Peter Raben HK Stat (Stedfortræder for Helle Harpøth)  
Grete Weitze Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre (Afbud) 

Ida Kongsø Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 

Michael Nøhr Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre (Fra kl. 12.00) 

Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker   

 

Gæster: 
Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen 
 
Sekretær for udvalget: 
Michel Steen-Hansen 
 
 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
 

  
Sagsfremstilling 
Dagsorden og udkast til referat fra mødet den 8. januar godkendes. 
Se referat 
 

 Afgørelse: 
Godkendt. 
 

2.  Organisering i de statslige samarbejdsfora på biblioteksområdet  

  
Sagsfremstilling  
Kulturministeriet har oprettet to nye fora for bibliotekerne, Strategisk Biblioteksudvalg og 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODI0MDhiOWEtMDE1Ny00OWNlLTg4M2ItMjkxMzUwMWY2YWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220e159902-4f61-4230-9192-27757f408a70%22%2c%22Oid%22%3a%223fd761fe-9508-4b97-8285-811e89fe1c7f%22%7d
https://www.db.dk/files/20210108%20Bibliotekernes%20Dialogforum%20referat_0.pdf


Bibliotekernes Koordinationsforum.  Enhedschef, Center for Kunst og Biblioteker i Slots- og 
Kulturstyrelsen Annette Bach fortæller om udviklingen og de nye organer som oplæg til 
debat om den nye governancestruktur. 
 
Afgørelse: 
Annette Bach kom med oplæg, som blev drøftet med en gensidig opbakning til den nye 
struktur og en opfordring til at styrke dialogen endnu mere. 
 
Anette Bach orienterede endvidere om de nye pejlemærker som kulturministeren 
præsenterede på Det Bibliotekspolitiske Topmøde. 
 
Læs mere om valget af de nye pejlemærker i Kulturministeriets pressemeddelelse 
Læs en udførlig beskrivelse af pejlemærkerne 
Læs mere om den nye organisering på biblioteksområdet 
Læs mere om Strategisk Biblioteksudvalgs opgaver og dets medlemmer  
  
 
 

3.  Omlægning af biblioteksservices på Det Kgl. Bibliotek under Corona 
  

  
Sagsfremstilling  
Omlægning af biblioteksservices på Det Kgl. Bibliotek under Corona.  
Status, perspektiver og betydning for biblioteksvæsenet ved Erik Hofmeister, Vicedirektør, 
Det Kgl. Bibliotek som oplæg til debat om bibliotekernes service under Corona. 
 
Afgørelse: 

 Erik Hofmeister kom med oplæg til den læring vi kan uddrage af de servicer og arbejdsgange 
vi har udviklet under Coronakrisen.  
 

4.  Genåbningen af bibliotekerne og retningslinjerne 
 

  
Sagsfremstilling  
Folkebibliotekerne genåbner den 21. april og der arbejdes på retningslinjer for denne 
genåbning.  
 
I skrivende stund kender vi ikke disse retningslinjer. På mødet orienteres om de forventede 
retningslinjer og vi drøfter en hensigtsmæssig udformning. Samt betydningen for det 
samarbejdende biblioteksvæsen, hvor skole, uddannelses- og forskningsbiblioteker har åben 
på forskellige vilkår.   
 
Afgørelse: 
I dag den 9. april har ”Sektorpartnerskabet for kulturinstitutioner med omkringgående 
publikum” som bibliotekerne hører under, afholdt orienteringsmøde om de forestående 
retningslinjer for folkebibliotekerne. 
 
Kulturministeriet og sundhedsmyndighederne arbejder på retningslinjer, men de er endnu 
ikke klar, og de kunne ikke datosætte hvornår der kom udkast i høring. Men der er en 
forventning om at de kommer til at matche de retningslinjer, hvorunder bibliotekerne kunne 
åbne sidste år, dog med den politiske vedtagelse om Coronapas.  
 
Fra alle sider blev det efterlyst at vi meget hurtigt får et udkast til retningslinjer, så det er 
muligt at planlægge genåbningen den 21. april.  

https://kum.dk/aktuelt/nyheder/kulturministeren-udpeger-tre-pejlemaerker-og-sender-millioner-til-folkebibliotekerne
https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/udviklingspuljen/strategiske-pejlemaerker-2021-2023/
https://slks.dk/nyheder/2020/kulturinstitutioner/ny-governancestruktur-paa-biblioteksomraadet/
https://slks.dk/om-styrelsen/raad-naevn-og-udvalg/strategisk-biblioteksudvalg/


 
HK Kommunal, Forbundet Kultur & Information, Bibliotekschefforeningen og Danmarks 
Biblioteksforening har i fællesskab fremført at i forhold til sektorpartnerskabets øvrige 
kulturinstitutioner adskiller bibliotekerne sig på ét område, i forhold til at der på biblioteket 
er fri og lige adgang, hvor man ikke skal være medlem, købe billet eller bliver registreret for 
at gå ind.  
 
Derimod kan den del af bibliotekernes aktiviteter der drejer sig om udlån og aflevering af 
materialer paralleliseres med en del af det øvrige handelsliv, hvor der ikke er krav om 
Coronapas.    
  
Derfor har vi opfordret til at man kan differentiere brugen af Coronapas til kun at gælde de 
brugere, der tager ophold i rummet eller deltager i bibliotekernes aktiviteter, men adskiller 
det fra de der kommer og afhenter materialer.  
 
Samtidig har vi påpeget de specielle udfordringer, der er i forhold til borgerservice og åbne 
biblioteker.  
 
Endelig anbefalede vi også at bibliotekerne fortsat kan lave aktiviteter for daginstitutioner, 
skoler og uddannelsesinstitutioner, når man overholder de retningslinjer, der gælder på de 
enkelte sektorområder. 

5.  Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre 
  

  
Sagsfremstilling  
Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre står foran en revidering. På 
mødet orienteres om arbejdet, og det drøftes hvordan man kan opnå synergi i forhold til 
hele bibliotekssektoren, samt hvordan man fra Dialogforum kan bidrage til dette.  
 
 
Afgørelse: 
Ida Kongsø fra Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre orienterede om 
processen. Ida deltager i undervisningsministeriets arbejdsgruppe, som arbejder med at 
skabe et nyt oplæg til PLC.  
 
Fra Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre er særlig fokus på: 
I den nuværende PLC bekendtgørelse er skolebiblioteksområdet kun en lille del, hvor der 
ikke står noget specifik om at skabe læselyst, formidle skønlitteratur og adgang til 
materialerne. Det bør der arbejdes med. 
 
Under PLC hører alle de forskellige ”skolevejledere” fra IT, læsevejledere, IKT m.fl. derfor 
bliver det fortolket vidt forskellige i de enkelte kommuner og på de enkelte skoler, hvilket 
skaber store forskelle.  Det kunne være formålstjenligt, at man fik beskrevet de forskellige 
områder mere specifikt.  
 
 

6.  FN’s Verdensmål og bibliotekerne 
 

  
 Sagsfremstilling 

 
Orientering om det fortsatte arbejde i netværket DB2030, som er skabt mellem en række af 
Verdensmålsorganisationerne og bibliotekssektoren, hvor en del af jer også deltager. Se 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/687


mere om netværket DB 2030 på deres nye hjemmeside db2030.dk  
 
Netværket har vedtaget en fremadrettet organisering. På hvert møde drøftes hvilke nye 
mellemmer der skal inddrages i DB2030 netværket, samt hvem der skal optage dialogen 
med dem. (På længere sigt arbejdes på en struktur, der kan sikre ansættelse af en (deltids) 
administrator som kan forankre og udvikle fælles projekter og søge ekstern finansiering). 
 
Michel orienterer om netværkets arbejdet og om dialog med kultur- og finansministerium, 
om at støtte netværkets arbejdet som en del af regeringens 2030 handleplan.  
 
Danmarks Biblioteksforening faciliterer og indkalder møderne i netværket.  
Alle bidrager til sitet db2030.dk hvorfra vi kan dele fælles initiativer. Kontaktperson: Michel 
Steen-Hansen msh@db.dk 
 
Der skabes et boble-netværk med mere biblioteks-orienterede indsatser. I første omgang 
tre: 

• En kompetenceboble hvor Forbundet Kultur og Information har ansvaret for at 

koordinerer de forskellige kompetenceprojekter. Kontaktperson: Anette Lerche 

al@kulturoginformation.dk  

 

Se mere her  

 

• En certificeringsboble hvor CHORA 2030 udvikler og koordinerer en 

Verdensmålscertificering af biblioteker. Kontaktperson:  Kristine Fjord Tolborg 

kristine@chora2030.dk  

 

Der er igangsat et projekt med 20 biblioteker for at skabe den fremtidige model for 

certificering, som der er indhentet en fondsfinansiering på 1,2 mio. kr. i støtte til. 

 

Se mere her  

• En ”Verdens Bedste Løsninger boble” hvor Ballerup Bibliotek har ansvaret for at 

koordinerer og udvikle konferencekonceptet. Kontaktperson: Thomas Sture 

Rasmussen tsr@balk.dk  

 

Se mere her  

 
Danmarks Biblioteksforening arbejder med at skabe ”Bibliotekernes Verdensmålserklæring”. 
Et manifest som organisationer og biblioteket kan tilslutte sig om 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”. 
 
Verdensmålserklæringen er nu færdigbearbejdet og udsendes til alle i næste uge og kan ses 
her 
 

 Afgørelse: 
Michel orienterede om organiseringen og dialogen med regeringen om bibliotekernes rolle i 
bibliotekernes handleplan 2030 og eventuelle bevilling.   
 
 

http://www.db2030.dk/
http://db2030.dk/
mailto:msh@db.dk
mailto:al@kulturoginformation.dk
https://db2030.dk/kompetenceudvikling/
mailto:kristine@chora2030.dk
https://db2030.dk/certificering/
mailto:tsr@balk.dk
https://db2030.dk/verdens-bedste-loesninger/
https://db2030.dk/wp-content/uploads/2021/02/Verdensmalserklaering-2021.pdf


7.  Fremtidige møder i Dialogforum 
 

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

Afgørelse: 
Vi udsender doodle med møde i starten af juni på 2 ½ time til digitalt møde  

EVT. 

Steen Bording Andersen     Michel Steen-Hansen 

Formand   Sekretær 


