
 

Forretningsudvalgsmøde 
          15-15-11-
2021 

 
 
Dato:              Fredag den 19. november, kl. 10:30-12:30  

Mødested:    Microsoft Teams Klik her for at deltage i mødet  

 

Deltagere:  

Steen Bording Andersen   

Annette W. Godt 

Evan Lynnerup 

Inge Dinis 

Kim Valentin 

Lars Bornæs 

Mads Duedahl 

Paw Ø. Jensen 

Thomas Angermann 

 

Afbud:  

Jakob G. Lærkes 

 

Sekretær for udvalget:  

Michel Steen-Hansen 

 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Bilag: dagsorden 

 Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagens dagsorden (vedhæftet) og referat af møde den 17. september 2021 
- se https://www.db.dk/FU20210917 
 

 Indstilling 
Godkendes. 
 

 Afgørelse 
 
 

2.  Efter kommunalvalg 2021  
 

 Sagsfremstilling 
Vi drøfter valgresultat og betydningen for kommunerne og bibliotekslandskabet. 
 

 Indstilling 
Sagen drøftes. 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTJlZmJkOWEtMDNjNS00YzIwLWFlNzgtNDA2ODZjYzQ0YTRk%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/FU20210917


 

 Afgørelse 
 
 

3.  Kampagnen #DemokratietKalder #KV13  
 

 Sagsfremstilling 
Danmarks Biblioteksforening har i forbindelse med kommunevalget taget initiativ til en 
række forskellige tiltag under titlen #DemokratietKalder - som kan ses på 
www.demokratietkalder.dk  
 
Uge 43 blev startskuddet til bibliotekernes demokratiuge hvor vi skød et par af 
hovedaktiviteterne i gang, som vi inviterede alle landets biblioteker til at deltage i og bakke 
op om med lokale aktiviteter.  
 
Danmarks Største Vælgermøde som blev afholdt i over 35 kommuner samtidig den 26. 
oktober. Vi har fået en del positive tilbagemeldinger fra dem der har afholdt valgaktiviteter 
og også opfordringer til at gøre det igen, ud fra konceptet at alle biblioteker gør én ting 
samtidig. Der har været en del lokal presseomtale og i et vist omfang også regionalt, hvor 
imod det ikke lykkedes med national omtale i væsentligt omfang. 
 
Børnevalg, som 92 kommuner deltog i denne gang, startede den 28. oktober og løb frem 
til valgdagen. Det har fået meget stor lokal og regional omtale, primært genereret af 
bibliotekernes selv.  Men traditionelt kan vi lave national omtale på selve valgdagen og når 
valgresultatet kommer. Omfanget heraf i år kendes ikke i skrivende stund.  
 
 
#KulturSkaberGodeLiv 
En kampagne som bygger på 21 
grafikker, med budskaber om hvordan 
kultur og biblioteker kan bidrage til gode 
liv – alle bygget på forskellige 
undersøgelser. De er sendt som mail til 
alle bibliotekschefer og biblioteker samt 
direkte til alle de kandidater, som vi har 
mailadresser til. Vi har delt den viralt og 
opfordret alle til at bruge budskaberne, 
hvilket en del har gjort.  
 
Det hele er tilgængeligt på 
kulturskabergodeliv.dk/  

 
 
Vi har modtaget én særdeles kritisk kommentar til denne kampagne fra en kommunal 
Kultur- og Sundhedsdirektør: 

Jeg har set denne kampagne, som jeg undrer mig over. Jeg forstår 
henvendelsen til de lokale politikere, men at I sender den til kommunale 
embedsfolk med budskabet om at ”stemme på kulturen”, det skurer i mine 
ører.  
 
Jeg er bekymret for, at bibliotekerne kan blive mødt med anklager om ikke 
at være partineutrale, hvis de bruger materialet. Det er altid kritisk, men jo 
særligt i en valgkamp.  

http://www.demokratietkalder.dk/
http://kulturskabergodeliv.dk/


 

 
Jeg har bedt biblioteket her om ikke at bruge materialet.  
 
I har sikkert drøftet perspektiverne i at sende ud til embedsfolk, men nu 
kender du også mit.  

 
 
#TørDuTalePænt 
Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks 
Biblioteksforening er gået sammen om 
kampagnen #TørDuTalePænt i forsøget på at 
få os alle til at finde en bedre tone i 
debatten, specielt online. Den startede i uge 
44, efter lidt tekniske problemer.  
 
Den består af en række plakater, 
illustrationer og animationer. 
 
Budskabet er, at mange ikke ønsker at 
deltage i den politiske debat og specielt 
unge siger, at de lader være af frygt for den 
hårde tone. Det er et kæmpe problem for 
demokratiet at folk trækker sig fra at deltage 
i en debat på grund af en generel grim 
debattone.  
 
Ud fra eksempler på det dårlige sprog giver 
kampagnen #TørDuTalePænt bud på, 
hvordan vi både sammen og på egen hånd 
kan arbejde for at skabe en bedre tone i debatter, påtale det dårlige sprog og støtte op om 
den gode samtale.  
 
DUF og DB har planer om at fortsætte samarbejdet omkring #TørDuTalePænt i det 
kommende år, og finde på flere elementer der kan fremme budskabet. Det hele kan ses på 
www.TørDuTalePænt.dk  
 

 Indstilling 
De enkelte kampagneelementer gennemgås og evalueres i forhold til brug, effekt og hvilke 
erfaringer vi fremadrettet kan bruge.  
 

 Afgørelse 
 

4.  DB-struktur og interne valghandlinger 
 

 Sagsfremstilling 
På sidste møde var der enighed om, at sekretariatet skulle lave et oplæg til en kommende 
temadrøftelse om strukturen, der bygger på tre mere homogene udvalg, med en mere 
præcis portefølje og med et FU medlem i hver.  
 
På tidligere møder har det også været nævnt om man skulle lave honorar for 
formandsposter i udvalgene. 
 

http://www.tørdutalepænt.dk/


 

Tidsplan 

• 4. kvartal 2021 – Direktøren afholder 5 møder med alle lederne i regionerne, hvor 
der nedsættes arbejdsgrupper til at planlægge regionale kulturtræf for de nyvalgte 
kulturpolitikere i de fem regioner i første kvartal 2022 

• 1. kvartal 2022 – 5 regionale kulturtræf, med valg af 5 politikere i hver region 

• 1. kvartal 2022 – digitale valg af 17 faglige medlemmer af repræsentantskab 

• 21. og 22. april 2022 Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg og valg af formand 
og næstformænd 

• April/maj 2022 - konstituerende repræsentantskabsmøde 
 

Udvalgsstruktur 
I indeværende periode har DB haft to stående udvalg.  
 
”Kulturelt udvalg” på 9 medlemmer 
 
”Lærings- og digitaliseringsudvalg” med 18 medlemmer 
 
Overvejelser 
På sidste møde anbefalede FU at arbejde videre med en struktur med  

- Kulturudvalg - 9 personer (med FU medlem som næstformand i udvalget) 
- Læringsudvalg – 9 personer (med politisk næstformand som næstformand i 

udvalget) 
- Digitalisering – 9 personer (med faglig næstformand som næstformand i udvalget) 

 
Samt at afsøge opbakningen til et årligt møde for alle kulturudvalgsformænd – digitalt - 
eventuelt koblet sammen med at der hvert andet år er kulturpolitisk træf blandt 
kulturudvalgsformænd i forbindelse med kulturkonferencen (Hybridt). 
 
I en kommende struktur bør overvejes hvilke behov der er for udvalgsarbejde ud fra de 
aktuelle udfordringer. Både i en politiske og faglig kontekst.  
 
Det bør også overvejes hvor mange administrative ressourcer DB’s lille sekretariat har og 
skal bruge på udvalgsarbejde.   
 
På mødet vil direktøren komme med oplæg til struktur og proces.  
 

 Indstilling 
At udvalget tager stilling til udvalgsstruktur herunder antal udvalg, antal medlemmer og 
evt. honorar.  
 
Afgørelse 
 

5.  Biblioteksafgift  
 

 Sagsfremstilling 
Biblioteksafgift, eller bibliotekspenge, er en kulturstøtte, som Folketinget har bevilget p.t 
på omkring 180 mio. kr. Støtten fordeles af Slots- og Kulturstyrelsen ud fra en bestemt 
beregningsnøgle, og går til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger er tilgængelige via 
de danske biblioteker. 
 



 

Lars Bornæs er DB’s repræsentant i udvalget for evaluering af biblioteksafgift. På baggrund 
af en rapport fra udvalget om biblioteksafgiften fra maj 2015, kom der i 2017 et lovforslag 
om ændring af biblioteksafgiften, der tog højde for det stigende antal af e-bøger, der 
findes til udlån på de danske biblioteker og at en digital biblioteksafgift skulle indfases over 
en årrække. DB kæmpede dengang for at få biblioteksafgiften til at afspejle den reelle 
fordeling mellem fysiske og digitale bøger.  
 
Der er nu lagt op til en revidering af de gældende regler i et hurtigt arbejdende udvalg. Der 
har været afholdt to møder, og den primære diskussion er stadig fordelingen af afgiften 
mellem de digitale materialer og de fysiske. I dette udvalgsarbejde har direktøren og Lars 
Bornæs aftalt at DB arbejder ud fra samme position som sidst. 
 
På mødet vil Lars orientere om arbejdet. 
 

 Indstilling 
At DB arbejder på at få biblioteksafgiften til at afspejle den reelle fordeling mellem fysiske 
og digitale bøger. 
 

 Afgørelse 
 
 

  
6.  Fredensborg kommune har meldt sig ind i Danmarks Biblioteksforening  

 
 Sagsfremstilling 

Vi har modtaget indmeldelse fra Fredensborg, de er budt velkomne og direktøren er 
inviteret på besøg.  
 

 Indstilling 
Tages til efterretning. 
 
Afgørelse 
 

7.  Topmøde 2022 i Aalborg 
Bilag: skitse med programideer 
 

 Sagsfremstilling 
Det Bibliotekspolitiske Topmøde er året efter kommunevalget altid noget særligt. Både 
fordi der er valg af formand og næstformænd, men i særdeleshed fordi det er muligheden 
for at byde en hel masse nye politikere indenfor. 
 
Derfor skal vi nøje overveje, hvordan vi former årets topmøde.  
 
Forud for vores møde, må hvert enkelt FU medlem derfor meget gerne tænke over, hvad 
der kunne få dem til at deltage som nyvalgt eller som ny i biblioteksverdenen.  
 
Så laver vi en brainstorm og lægger op til en drøftelse af hvordan næste års topmøde skal 
se ud.  
 
Der er lavet aftaler omkring lokaler og en række praktiske foranstaltninger, ligesom 
sekretariatet løbende har drøftet programideer med Aalborg. Disse præsenteres på mødet 
 



 

 
 Indstilling 

Drøftelse. 
 

 Afgørelse 
 
 

8.  Ny hjemmeside 
 

 Sagsfremstilling 
Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside er 10 år gammel og det kan man godt se. Den 
har også den udfordring, at det er meget svært at ændre set-up, så vi feks. kan bruge den 
til kampagner, hvilket betyder, at foreningen bruger en del midler på at købe web-setup, 
når vi laver kampagner og netværk. 

 
 
Vi har sammen med Organisationen Danske Museer, som har samme tekniske platform 
som os, afsøgt markedet. De er på den baggrund gået i gang med at etablere en ny og 
fleksibel hjemmeside etableret af Wire Agency.  
 
I DBs sekretariat har man været i dialog med Wire Agency og efter et par møder fået 
forhandlet et tilbud på ny hjemmeside, som kan etableres for 200.000 kr., hvilket 
sekretariatet vurderer at være særdeles attraktivt både på pris og funktion. 
 
Direktøren vurderer også, at hjemmesiden kan finansieres inden for dette års budget, hvor 
der er mindre forbrug på både mødeafholdelse og aktiviteter i forbindelse med folkemøde 



 

og kulturmøde, samtidig med at det ser ud til at der vil være et større overskud på renter 
og afkast – jf. pkt. 8. 

 
 Indstilling 

At der laves en kontrakt med Wire Agency om ny hjemmeside for www.db.dk. 
 

 Afgørelse 
 
 

9.  Budgetopfølgning 
Bilag: Ledelsesrapport budgetopfølgning 
 

 Sagsfremstilling 
Der er medsendt budgetopfølgning af 30.09.21 som ud over de tidslige afvigelser 
begrundet i den digitale afholdelse af Det Bibliotekspolitiske Topmøde også viser et pænt 
budgetoverskud. 
 
Der er et væsentlig mindre forbrug på ”politiske udvalg”, da stort set alle politiske møder 
har været afholdt digitalt, hvilket også gælder de internationale, så der er stort set ikke 
forbrugt midler til dette. Det samme gælder Folkemøde og Kulturmøde, hvilket kan 
aflæses på kontoen regionale aktiviteter. Samtidig udviser renter og afkast et større 
overskud. 
 

 Indstilling 
Tages til efterretning. 
 

 Afgørelse 
 
 

10.  ”Algoritmer, Data og Demokrati” (ADD)  
 

 Sagsfremstilling 
Danmarks Biblioteksforening er, som tidligere nævnt, indgået i et partnerskab med projekt 
”Algoritmer, Data og Demokrati” (ADD) som er et ambitiøst 100 millioner kroners 
kombineret forsknings – og oplysningsprojekt, som skal kortlægge og skabe indsigt og 
debat i de kommende 10 år.  
 
På mødet tager vi en drøftelse af hvordan vi kan udfolde vores partnerskab.  
 
Et af biblioteksperspektiverne er, at hvis vores nyheds- og vidensformidling udelukkende 
styres af kommercielle algoritmer, risikerer vi at ende i et profitdrevet vidensmonopol, 
som i sidste ende udfordrer hele vores demokrati.  
 
Her i 60-året for kulturministeriets oprettelse, er det nødvendigt at understrege behovet 
for en kulturpolitik rettet mod tech-giganterne og deres monopollignende dominans, og 
følgesvenden Fake News.  
 
En kulturpolitik, der aktivt skaber alternativer kan sikre borgernes adgang til information 
og kulturoplevelser gennem public service-medier og virksomheder som biblioteker, der 
ikke er genereret af uigennemskuelige algoritmer.  
Det har direktøren udfoldet i denne artikel, som også dannede baggrund for et oplæg, som 

https://algoritmer.org/det-du-ikke-vidste-du-havde-brug-for-forsvinder/


 

direktøren holdt på den første partnerskabskonference, hvor kulturministeren også deltog.  
 
Her sagde kulturministeren bl.a.  (refereret af Politiken) »De massive skyggesider er 
kommet utrolig hurtigt, og jeg har totalt sovet i timen«, erkendte ministeren på en 
konference for organisationer og virksomheder, der er gået sammen i en alliance for bedre 
brug af teknologien. 
 
»Vi har fået giganter, som er inde i hovedet på vores børn, som skader vores trivsel og 
polariserer vores samtale«. 
 
Det kan måske også danne udgangspunkt for en snak med ministeren om fælles initiativer.  
 

 Indstilling 
Sagen drøftes med henblik på fremtidige aktiviteter. 
 

 Afgørelse 
 

11.  Fremtidige møder 
 

 Sagsfremstilling 
 
Årshjul 
17.11.  eReolens efterårskonference, Middelfart 
18.11.  ”Hvad koster et menneske”, Københavns Forsamlingshus 
19.11.  Heritage Friday 2021, København 
30.11.  Digitalt seminar om læselyst og læsefællesskaber 
06.12.  Digital dannelse, kritisk tænkning og fake news, Vejle 
 

 Indstilling 
Orientering. 
 

 Afgørelse 
Der udsendes doodle for kommende FU møde i januar.  
 

 
Steen Bording Andersen     Michel Steen-Hansen 

           Formand                               Direktør 

https://politiken.dk/viden/art8445207/Jeg-har-totalt-sovet-i-timen.-Jeg-p%C3%A5tager-mig-ansvaret-for-at-vi-f%C3%A5r-grebet-ind

