
Bibliotekernes Dialogforum 
 

29.03.2021 
Dato: Den 9. april 2021, fra kl. 12:30-14:30. 
Mødested: Microsoft Teams Klik her for at deltage i mødet  
 
 
AFBUD: Har du ikke mulighed for at deltage i mødet, så send venligst en mail med afbud til 
Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk 

 
Indbudte: 
Marianne Bech Hansen Akademi- og Erhvervsskolernes Biblioteksforening  
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     
Peter Raben HK Stat (Stedfortræder for Helle Harpøth)  
Grete Weitze Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 
Ida Kongsø Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 
Michael Nøhr Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre 
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: 
 
 

2.  Organisering i de statslige samarbejdsfora på biblioteksområdet  

  
Sagsfremstilling  

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
mailto:jfv@db.dk
https://www.db.dk/files/20210108%20Bibliotekernes%20Dialogforum%20referat_0.pdf


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

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: 

  
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: 
 

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

  
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: 
 

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 
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) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/687
http://www.db2030.dk/


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: 
 
 

7.  Fremtidige møder i Dialogforum 
 

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

EVT. 

Steen Bording Andersen     Michel Steen-Hansen 

Formand   Sekretær 


