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Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab 
 

REFERAT 
13-10-2021 

 
TID: fredag den 8. oktober, kl. 09.00-10.30 
MØDESTED: Microsoft Teams  

 

Vi indleder med viden og oplæg til debat 

 

 
 
Den digitale hverdag efter Coronakrisen 
Coronakrisen har været en udfordring for bibliotekerne, som man også kender det fra de fleste andre 
områder. Lige nu arbejdes der for at få de fysiske besøgende og lånere tilbage på bibliotekerne i 
samme omfang, som vi kendte før krisen. 

Men hvordan har udviklingen af det digitale brug af bibliotekerne udviklet sig de seneste år. 
 
Chefkonsulent Mikkel Christoffersen fra Det Digitale Folkebibliotek vil på mødet gøre os klogere på 
den digitale udvikling, og lægge op til vores debat om hvordan det ændrede forbrug påvirker os alle, 
og hvordan det finansieres.  
 
Succes 
På et område adskiller bibliotekerne sig dog fra mange andre kulturområder. Den digitale interesse 
eksploderede nærmest, da coronakrisen lukkede bibliotekerne, og det har økonomiske 
konsekvenser. Udlån af lyd-og e-bøger er på landsplan fordoblet fra 2019 til 2021, og væksten ser ud 
til at fortsætte. Det medfører, at udgiften til digitale udlån på landsplan er steget fra 50 mio. kr. i 
2017 til 100 mio. kr. i 2021.  
  
Konsekvensen har desværre været, at flere kommunale biblioteksvæsener nedsætter grænsen for 
hvor mange e-bøger og lydbøger børn og voksne kan låne, og det medfører store forskelle i de 
digitale bibliotekstilbud landets kommuner imellem.  
 
Med stigningen i brugen af digitale materialer kan udgiftspresset på bibliotekernes materialekonti 
derfor forventes at stige yderligere i de kommende år. Selvom der er en tendens til fald af fysiske 
udlån (som dog er vendt i en del kommuner), så skal bibliotekerne stadig indkøbe et bredt udvalg af 
fysiske bøger, da det fysiske udlån fortsat er markant højere end det digitale. Sammenholdt med 
bibliotekernes høje aktivitetsniveau for borgerne, der for mange lokalsamfunds vedkommende er det 
sidste ikke-kommercielle mødested, er der begrænsede muligheder for at omprioritere og finansiere 
det øgende digitale forbrug af anden vej.  
 
Oplægget gav anledning til en livlig debat, som gav inspiration til de politiske tiltag der arbejdes med i 
forhold til finanslov, kommunale budgetter, kommunevalget og over for de nyvalgte 
kommunalbestyrelser. 
 
Se oplægget her - Mikkel Christoffersens oplæg 

 

 
 

https://www.db.dk/files/20211008%20Mikkel%20Christoffersen%20PP.pdf#overlay-context=REP20211008
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Dagsorden 

 
1.  Valg af dirigent  

 
 Sagsfremstilling 
 Der skal vælges en dirigent. 

 
 Indstilling 

Næstformand Evan Lynnerup. 
   
 Afgørelse 

Evan Lynnerup blev valgt 
 

2.  Formanden spiller ud  
 

 Sagsfremstilling 
 Formand for Danmarks Biblioteksforening 

Steen Bording Andersen giver et vue over biblioteksforeningens 
aktiviteter og den aktuelle politiske situation. 
 
Samt opfølgning på DB HANDLEKORT repræsentantskabet skabte 
sidste år som en del af strategien frem mod 2030. 

 Indstilling 
Oplæg til debat. 

   
 Afgørelse 

Sagen drøftet med opbakning til de elementer der er arbejdet med i forhold til finanslov – (Se 
oplæg her – Steen Bording Andersen formanden spiller ud) særligt med henblik på: 
 
Læselyst 
En landsdækkende indsatsfor at styrke læselysten gennem bibliotekerne. 
 
Digital læsning 
En aktivitetsbestemt bevilling, der sikrer en digital overbygning, så alle borgere i landet kan få et 
mere ensartet digitalt mulighed for at låne digitale materialer fra bibliotekerne. 
 
Folkelig forankring af FN’s verdensmål via folkebibliotekerne 
En konkret udmøntning af målene beskrevet i Regeringens Verdensmåls Handlingsplan. 
kompetenceudvikling, certificering og aktivitetspulje”. 
 
Samt til initiativet fra de 6 foreningen der står bag alliancen DANSK KULTURLIV, der skal styrke 
kulturens stemme og bane vejen for, at flere danskere mødes om kulturen. 
Bag den nye forening står Danmarks Biblioteksforening, Danske Koncert- og Kulturhuse, Danske 
Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Dansk Teater, Dansk Live og Organisationen Danske 
Museer – Dansk Kulturliv.  
 
 

3.  Budget 2022 
Bilag: Budgetudkast 2022, Kontingent og takster 2022 
 

https://www.db.dk/files/DBHandlekort21.pdf
Formandens%20oplæg
http://www.danskkulturliv.dk/
https://www.kulturmonitor.dk/biblioteksformand-fint-signal-i-finanslovsudspil-men-hvor-er-fokus-paa-laeselysten-og-lige-adgang-til-den-fremadstormende-digitale-litteratur/
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 Sagsfremstilling 
 Forretningsudvalget indstiller budgetudkast 2022 til vedtagelse, med følgende forudsætninger. 

 
I budgetudkastet lægges op til besparelser på en række driftsområder, da der vil være en del 
ekstraordinære udgifter i kølvandet på kommunevalget og vores interne valg. Samtidig har en 
kommune meldt sig ud af foreningen (Lyngby- Taarbæk), hvilket betyder en mindre indtægt. 
Derfor bespares 100.000 kr. som tidligere har været afsat til kampagne og 50.000 kr. fra 
udviklingsprojekter på budget 2022. 
 
Der afsættes midler i forlængelse af kommunevalget og valg til foreningens styrende organer, 
samt en sum der skal dække fremtidige mødediæter, hvis dette vedtages.  
 
Det kalkuleres at der i forbindelse med valget skal afsættes omkring 250.000 kr. til fem 
regionalevalgmøder, et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og en digital valghandling i 
forbindelse med gruppe B valg til repræsentantskabet. 
 
FU har på deres udviklingsseminar i 2020 foreslået, at der fra næste valgperiode indføres 
mødediæter for de politisk valgte medlemmer.  
 
Afhængig af diæternes størrelse vurderes det administrativt, at der skal afsættes mellem 50.000 
og 100.000 kr. til dette, hvilket beskrives som selvstændigt forslag til repræsentantskabet og 
udformes i takstblad. 

 
 
Valg, konstituering og vederlag 
Danmarks Biblioteksforening er kommunernes kulturpolitiske 
interesseorganisation. Der vælges 5 kommunalpolitiske repræsentanter i 
hver region på valgmøder i første kvartal af valgperioden, samt et antal 
tillægsmandater efter den D'Hondtske metode. 
 
Vederlag 
Der ydes vederlag til formandskab og mødediæter til menige politisk valgte 
repræsentantskabsmedlemmer, forretningsmedlemmer og til stående 
udvalgsmedlemmer eller der ydes tabt arbejdsfortjeneste iht. dokumentation.  
 

Bestyrelseshonorar 2021 
Formand kr. 20.687 månedligt. 
1. og 2. næstformand kr. 5.172 månedligt. 
 
Diæterne udgør i 2022: 435 kr. ved fremmøde pr. dag. For dage, hvor hvervet 
beslaglægger mere end fire timer, udbetales det dobbelte, og under 2 timer 
udbetales det halve. Ved fysiske møder medregnes rejsetiden. Diætsatsen 
forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Jf. bekendtgørelse om vederlag 
 
Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder, samt mellem 6 og 8 
forretningsudvalgsmøder årligt.  

Reglerne fastsættes af repræsentantskabet. 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1769
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Der ydes rejse- og opholdsgodtgørelse efter statens takster.  
 
Funktionsperiode 
Kommunal valgperiode (1.1.2022 til 31.12.2025), reelt april 2022 til foreningens 
generalforsamling forår 2026. Den reelle valgperiode er fra foreningens første 
generalforsamling efter et kommunalvalg til foreningens generalforsamling efter 
det følgende kommunalvalg.  
 

 
Derudover arbejdes som udgangspunkt med et status quo budget på de fleste driftsområder, 
hvor der fortsat vil være afsat 250.000 kr. til Tænketanken, og hvor der kun er foretaget de af KL 
anbefalede løn- og prisfremskrivninger på løn og kontingent. 
 
Det resulterer i et forventet underskud på 536.000 kr. i 2022 som foreslås finansieret af 
kassebeholdningen, som er tilført samme beløb i de seneste to Coronaprægede år (2019 
319.000 kr.  og i 2020 kr. 238.000) og hvor foreningen har en samlet egenkapital på over kr. 7. 
mio. 

  
 Indstilling 

FU indstiller budget 2022 til Repræsentantskabets endelig godkendelse, samt at der i det 
kommende år arbejdes med en budgetanalyse for at bringe budgettet i balance, hvor der ses 
både på aktivitetsniveau og mulige indtægter. 
 

 Afgørelse 
Indstillingen tiltrådt. 
 

3. KV21 og DB-konstituering 
Bilag: db.dk/organisation 
 

 Sagsfremstilling 
  

Danmarks Biblioteksforening og konstitueringen 
Danmarks Biblioteksforenings styrende organer har en 4-årig valgperiode, som følger 
kommunevalgene. 
 
Det betyder at der efter kommunevalget den 16. november er nyvalg til Danmarks 
Biblioteksforenings Repræsentantskab, Forretningsudvalg, andre udvalg og repræsentationer.  
 
I praksis vil de nuværende udvalg fungere frem til Topmødet den 21.-22. april 2022, hvor der vil 
blive afholdt generalforsamling. På generalforsamlingen vælges formand, samt en politisk og en 
faglig næstformand.  
 
I januar måned i året efter et kommunalvalg indkalder Danmarks Biblioteksforening til 
valgmøder i de 5 regioner. Mødets deltagere er medlemmerne af valggruppe A i 
medlemskommunerne i regionen for den kommunale valgperiode. På dette møde skal de vælge 
5 repræsentanter og 5 suppleanter.  
 
Når valget er foretaget, ajourføres mandatfordelingen af Forretningsudvalget efter d’Hondts 
metode med maksimalt 10 tillægsmandater 
 

http://www.db.dk/organisation
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Fagfolkene i gruppe B holder urafstemning om de 17 pladser de skal vælge til 
repræsentantskabet.   
 
Som konsekvens af disse valg indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde efter 
Topmødet, hvor man konstituerer sig og vælger repræsentanter til udvalg.  
 
I denne periode har DB følgende udvalg: 
 
Udvalg 
» Kulturelt udvalg 
» Lærings- og Digitaliseringsudvalget 
 

”Kulturelt udvalg” på 9 medlemmer, som har været velfungerende ud fra en veldefineret 
opgave som værende at skabe en kulturkonference hvert andet år, og så bidrage til debat på 
f.eks. BogForum. 
 
Et ”Lærings- og digitaliseringsudvalg” med 18 medlemmer, som har været knap så 
velfungerende. Både fordi det er et meget bredt emnemæssigt udvalg, med en diffus opgave, 
samt at 18 medlemmer i praksis har været meget svært at samle, så de var beslutningsdygtige.  
 
På mødet lægges op til en gennemgang af proceduren og den fremtidige struktur, samt en 
drøftelse og gode ideer til valgmøderne i regionerne og hvordan vi skaber opmærksomhed om 
det blandt fagfolk og nyvalgte politikere.  
 
Samt orientering om FU drøftelser om en fremtidig struktur.  
 
Indstilling 
Sagen drøftes med henblik på at FU kan lave oplæg til struktur til det kommende udvalg. 
 
Afgørelse 
Sagen drøftet. 
 

3. KV21  
 

 Sagsfremstilling 
 En præsentation af Danmarks Biblioteksforenings planlagte aktiviteter op til kommunevalget og 

om biblioteksugen ”Demokratiet Kalder” i uge 43, hvorefter vi drøfter de mere interne følger af 
valget.  
 

 
 
Danmarks Største Vælgermøde 

https://www.db.dk/kulturelt-udvalg
https://www.db.dk/kulturelt-udvalg
https://www.db.dk/L%C3%A6rings-%20og%20Digitaliseringsudvalget
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Den 26. oktober kl. 19.30, skaber vi Danmarks Største Vælgermøde, hvor bibliotekerne synkront 
afholder vælgermøde. P.t 35 tilmeldte kommuner – og vi har en løbende dialog med DR som 
gerne vil lave noget regionalt om det.  Ideen er at skabe national og lokal opmærksomhed om 
bibliotekernes demokratiske rolle. 

Børnevalg  
Den 28. oktober begynder Børnevalg 2021.  
Bag Børnevalg 2021 står atter Ballerup Bibliotekerne og Danmarks 
Biblioteksforening. 
 
Det følger vi alt sammen om med kampagnen #TørDuTalePænt som vi 
starter i samme uges sammen med DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) 
 
Se mere på db.dk/kv21 
 
Indstilling 
Sagen drøftes med henblik på at skabe yderligere tiltag i forbindelse med kommunevalget. 

Afgørelse 
Der var bred opbakning til initiativerne som er beskrevet på www.danmarksbiblioteker.dk  
 

4. Indkomne forslag 

 
 Sagsfremstilling 
 Der er ikke indkommet forslag. 

 
 Indstilling 

 
 Afgørelse 

 

5. Eventuelt 
 

 
Næste møde 
Næste møde for Repræsentantskabet holdes den 21. april kl. 12.00 – 13.00, hvor der 
skal behandles årsregnskab 2021 og oplæg til struktur. 
 
Der er Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april i Aalborg Kultur- og 
Kongrescenter. 
 
Indstilling 
Tages til efterretning. 
 
Afgørelse 
Taget til efterretning. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Steen Bording Andersen  Michel Steen-Hansen 
Formand    Direktør 

https://www.db.dk/DK-kv21
http://www.danmarksbiblioteker.dk/

