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Sekretær for udvalget: 
Michel Steen-Hansen 
 
 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat 
 

  
Sagsfremstilling 
Dagsorden og udkast til referat fra mødet den 14. juni godkendes. 
Se referat 
 

 Afgørelse 
Godkendt. 
 

2.  Projekt ”Algoritmer, Data og Demokrati” 

https://www.db.dk/files/20210614%20Bibliotekernes%20Dialogforum%20Referat.pdf#overlay-context=dialogforum-20210614


  
Sagsfremstilling  
Tine Segel vil fortælle om projektet ”Algoritmer, Data og Demokrati” (ADD) som Forbundet 
Information og Kultur og Danmarks Biblioteksforening bl.a. er partnere i.  
 
På mødet lægges op til debat om hvordan vi som bibliotekssektor kan spille ind i projektet 
på den korte bane, og i det tiårige perspektiv som projektet har. 
 
Afgørelse 
Se Tines præsentation her (oplæg Tine Segel) Tine Segel - PP 
 
Danmarks Biblioteksforening, Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Aarhus Bibliotekerne 
er også partnere i ADD. Vi undersøger om der er andre partnere fra Bibliotekerne.  
 
I Dialogforum er der interesse for at lave et fælles oplæg til Partnerskabskonferencen den 
28. oktober. Michel snakker med ADD-projektet om deltagelse i partnerskabsdagen. 

  
3.  KL. 11.45 

Referencearbejde og bibliotekernes rolle 
 

  
Sagsfremstilling  
På sidste møde besluttede vi, at temaet for dette møde skulle være: 
 
Referencearbejde – og bibliotekernes rolle - de faglige kompetencer indenfor 
referencearbejdet når det er at bibliotekerne taler om deres rolle indenfor store 
dagsordener som fake news, digital dannelse, demokratisk samtale m.m. 
 
På den baggrund lægger formand for Biblioteksvagten bibliotekschef, Pernille Schaltz op til 
debat. 
 
Afgørelse 
Pernille Schaltz kom med oplæg til debat. 
Der arbejdes på at lave et fælles kompetenceløft i sektoren. Pernille samler om og inddrager 
DFFU, FKI, DBC i den videre dialog om et fælles oplæg til kompetenceløft.  
 

4.  Corona og bibliotekerne 
 

  

Sagsfremstilling  

På mødet laver vi også en gensidig orientering om erfaringerne med genåbningen, og 

hvordan det går med aktivitetsniveau, besøg samt om digitale og fysiske udlån. 

 

• En måling af borgernes lyst og tryghed til at vende tilbage til professionelle kultur- 

og sportsoplevelser set i lyset af COVID-19. 

Michel Steen-Hansen orienterer om ”Kulturbarometeret” som er en række nye 

målinger, der belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed ved de 

nuværende restriktioner i forhold til at opleve professionelle publikumsrettede 

kultur- og sportsaktiviteter under COVID-19. Tiltaget er iværksat af kulturens 

genstartsteam, og er finansieret af Kulturministeriet og lavet af Applaus i et 

samarbejde på tværs af brancheorganisationerne: Danmarks Biblioteksforening, 

Danmarks Idrætsforbund, Dansk Live, Dansk Teater, Danske Ensembler, Orkestre og 

https://algoritmer.org/om-os/projektet/
https://www.db.dk/files/20210920%20Tine%20Segel%20Bibliotekernes%20Dialogforum.pdf#overlay-context=dialogforum-20210920


Operainstitutioner, Danske Koncert- og Kulturhuse samt Organisationen Danske 

Museer. 

 

• Dansk Kulturliv. Danmarks Biblioteksforening er med i initiativgruppe til alliancen 

Dansk Kulturliv, som er udsprunget af et øget tværsektorielt, samarbejder under 

Coronakrisen og et behov for kulturlivet om at kunne tale med vægt ind i den 

politiske diskurs. 

 

Et af de første konkrete tiltag var et fælles åbent brev til Statsministeren om 

genåbningen af Danmark. Se hele brevet . Brevet gav over 100 omtaler i radio, tv og 

aviser fordi disse organisationer repræsenterede omkring 1000 kulturinstitutioner. 

Det skabte grobund for at skabe et yderligere samarbejde.  Se omtale i Berlingske.   

Dansk Teater, Dansk Live, Danske Koncert og Kulturhuse, Danske Ensembler, 

Orkestre og Operainstitutioner, Organisationen Danske Museer og Danmarks 

Biblioteksforening har derfor stiftet Alliancen Dansk Kulturliv.  

 

I første omgang er der tale om en Alliance, hvor man på tværs af de kulturelle 

sektorer forsøger at koordinerer interesserne og komme med fælles politiske indspil 

og projekter. Alle foreningerne er også med i Dansk Erhvervs Kulturpolitiske 

netværk, men har behov for at der også er en stemme for den mere almennyttige 

kultur, hvor der ikke kun er vægt på den kommercielle interesse. 

 

Det første konkrete projekt er at kulturministeriet har bevilget 6. mio. kr. til et 

’innovationslaboratorium´ i regi af Dansk Kulturliv, DGI og DIF. Projektet skal give 

kultur- og idrætslivets aktører mulighed for at undersøge, hvilken del af udviklingen, 

der er økonomisk bæredygtig - også efter pandemien. 

 

På mødet orienterer Michel om arbejdet og lægger videre op til en dialog om de fælles 

interesser. 

 

Afgørelse 
Sagen drøftet. Se status og oplæg til mødet dagsorden - PP 
 

5.  FN’s Verdensmål og bibliotekerne 
 

  
Sagsfremstilling 
Orientering om status på bibliotekernes arbejde og til DB2030 netværket til at få placeret 
bibliotekerne i regeringens udspil.  
 
Bibliotekerne inddrages aktivt i regeringens handleplan om FN’s Verdensmål 
Regeringen fremlagde i juni "Handlingsplan for FN's Verdensmål" der indeholder 15 nye 
initiativer. Et af initiativerne er "Styrkelse af bibliotekernes formidling af verdensmålene”. 
Ud over at fremhæve bibliotekernes formidling af verdensmålene, fremhæver 
handlingsplanen også andre dele af bibliotekernes arbejde, herunder selve den 
borgerinddragende proces.  
 
Regeringens finanslovsforslag på biblioteksområdet. 
I DB2030 netværket har vi flere gange drøftet mulighederne for at opnå en statslig støtte og 



har også lavet en fælles henvendelse, og Danmarks Biblioteksforening har via direktøren 
været i dialog med finansministeriet om forskellige muligheder. 
 
Konkret har det udmøntet sig i, at der i regeringens finanslovsforslag er afsat midler. I 
teksten hedder det ”Bibliotekernes formidling af FN’s verdensmål (1,5 mio. kr. årligt i 2022-
2023)”. 
 
I DB2030 netværket arbejdes med at samle interessen om en forøget indsats for at skabe en 
folkelig forankring gennem bibliotekernes for verdensmålene og at skabe en endnu større 
politisk interesse (og bevilling) for at styrke dette arbejde.  
 

 Afgørelse 
Der var flere der gerne ville deltage i DB2030 netværket, og der arbejdes på at lave et open 
call til flere. Der arbejdes også på i fællesskab at sætte bibliotekernes indsats for forankring 
af verdensmålene på den politiske dagsorden.  
 
Se oplæg til mødet dagsorden - PP 

 
6.  PLC og bekendtgørelsen  

 
  

Sagsfremstilling 
Der har været nedsat et internt udvalg i undervisningsministeriet som siden foråret har set 
på en eventuel revision af bekendtgørelsen for de Pædagogiske Læringscentre.  
 
I Bibliotekernes Dialogforum drøftede vi på sidste møde at lave et fælles høringssvar.  
 
- Den 6. august – blev der udsendt oversigt over høringer til det og udkast til 
bekendtgørelse, med kort svarfrist. Det er grundlæggende en forenkling, hvor man specifikt 
nævner lystlæsning og folkebiblioteket som samarbejdspartner.  
 
- Den 28. august - kom meddelelse om at der vil blive udsendt egentlig ny bekendtgørelse i 
offentlig høring, så snart der er opsamlet på interne høring i efteråret. 
 
Sagen har også været drøftet i Læsekoalitionen og der har man besluttet at samle op og lave 
udkast til høringssvar ud fra deres drøftelser, når den officielle høring kommer i efteråret. 
Her har man drøftet at lægge særligt vægt på specifikt at få formålet med frilæsning og hvad 
effekten med læselyst er, så det ikke kun skrives at der skal vejledes i frilæsning i 
bekendtgørelsen. 
 
Det anbefales at vi holder kontakt med Læsekoalitionen og koordinerer høringssvar, og fra 
Bibliotekernes Dialogforum arbejder på en mere politisk kommunikation generelt om 
emnet.  

Afgørelse 
KFPLC og DB er i dialog om sammen med Læsekoalitionen at koordinerer oplæg til 
høringssvar, når forslaget kommer i høring. Bibliotekernes Dialogforum arbejder endvidere 
på en mere politisk kommunikation generelt om emnet til ordførerne, når vi har udarbejdet 
og godkendt fælles høringssvar.  

  
7.  Valg af formand 

  
Sagsfremstilling 



Steen Bording Andersen blev valgt til formand for Biblioteksparaplyen i 2017, og fortsatte 
som formand for den nystiftede ”Bibliotekernes Dialogforum” i 2018. 

 
I Biblioteksparaplyen var der tradition for at formandskabet gik på skift mellem BCF, FKI og 
DB. Dialogforum vedtog imidlertid ikke noget om valg af formand, ud over at henvise til 
tidligere forretningsorden for Biblioteksparaplyen. 
 
Derfor skal der tages stilling til om Bibliotekernes Dialogforum skal vælge en ny formand. 
 
Bibliotekernes Dialogforum jf. møde 20180307 
”Biblioteksparaplyen har i en årrække fungeret som samarbejdsforum for organisationer og 
foreninger inden for biblioteksområdet. Formålet er senest beskrevet i Biblioteksparaplyens 
forretningsorden, som at styrke samarbejdet om bibliotekernes formål og opgaver på tværs af de 
statslige og kommunale sektorer og udgøre et samtaleforum her for.  
I år har biblioteksparaplyen diskuteret sin rolle og organisering, og besluttet at BF og DB skulle 
arbejde på et nyt arbejdsgrundlag for arbejdet.  
På den baggrund foreslås at omdanne Biblioteksparaplyen til Bibliotekernes dialogforum.  
Formålet med Bibliotekernes dialogforum er at skabe en ramme for dialog om bibliotekernes formål, 
opgaver og fremtidige rolle i samfundet.  
Forummet er åbent for deltagelse af institutioner og organisationer, der har biblioteksvæsenet som 
arbejdsområde og/eller interessefelt. Parterne vælger ad hoc hvem og hvor mange deltagere de 
sender til dialogmøderne.  
Der afholdes årligt 2-6 møder afhængig af behov. Danmarks Biblioteksforening har 
sekretariatsfunktionen og sørger for koordinering og mødeindkaldelser. Møderne afholdes og 
faciliteres af Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet i fællesskab.  
Alle deltagere har mulighed for at udforme temaer for møderne.  

 Afgørelse 
 Sagen udsættes til næste møde. 
  

8.  Fremtidige møder i Dialogforum 
  
 Vi taler om de fremtidige møder skal holdes digitalt eller fysisk og sætter tema op for det 

kommende møde.   

Alle opfordres til at komme med ideer til udformningen af dagsordenen. 
 
Der udsendes doodle for møde i november. 
 
En ide kunne være at lave en fælles seance om folkebibliotekernes samarbejde med Fag, 
Forsknings- og uddannelsesbiblioteker.  

Afgørelse 
Der udsendes doodle på fælles fysisk møde i december/januar. 
 
Et tema kunne være en fælles seance om folkebibliotekernes samarbejde med Fag, 
Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker. 
 
På mødet vælges ny formad, hvorefter der laves en mødeplan for hele året med 3 møder. 
 

EVT.  

Steen Bording Andersen     Michel Steen-Hansen 

Formand   Sekretær 


