
 

Digitaliseringsudvalget  
Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 – 13.00 

Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus 
 

REFERAT 
 

Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel 
Steen-Hansen, Michael Hartz Larsen (ref.) 
 
Afbud: Charlotte Pedersen, Niss Ribergaard, Steen Egede Jensen 
 

1. Godkendelse af referat, dagsorden samt orienteringen ’siden sidst’ 
Bilag 
- Referat af møde den 25. november 2011 
- Siden sidst, udsendt den 25. januar 2012 
Ses på http://db.dk/digitaliseringsudvalget   
 
REFERAT 
Dagsorden blev godkendt 
Pkt. 4 og 5 blev behandlet først pga. deadline for høringssvar. 
 
 

2.  Danskernes Digitale Bibliotek 
 
Sagsfremstilling 
KL har Børne- og Kulturudvalgsmøde den 9. februar. Efterfølgende har DB (ved formand, 
direktør og formand for digitaliseringsudvalget) møde med KL (ved Børne- og 
Kulturdirektøren samt digitaliseringschefen).  
 
Indstilling 
Der gives en status om Danskernes Digitale Bibliotek, herunder mødet med KL, afholdt 
den 9. februar 2012. Orienteringen tages til efterretning. 
 
Debat 
Formanden orienterede om, at DB ar i de sidste måneder været i dialog med KL om 
hvordan vi fremmer visionen om Danskernes Digitale Bibliotek. Seneste har formanden 
for digitaliseringsudvalget, formanden for DB og direktøren holdt møde med KL den 9. 
februar efter sagen om DDB var behandlet i Børne- og Kulturudvalgsmøde samme dag.  
 
Formanden orienterede om at der var tiltrådt et fælles forståelsespapir mellem 
Kulturministeriet og KL.  
 
Det forventes at der primo marts vil foreligge en færdig aftale mellem Kulturminister og 
KL om finansiering og organisering af systemet under DDB. Derefter skal den politisk 
behandles og rapporten bag aftalen vil blive offentliggjort.  

http://db.dk/digitaliseringsudvalget
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Hvis alt går vel vil sløret blive løftet i april.  
 
I Danmarks Biblioteksforenings Digitaliseringsudvalg glæder vi os over at der er opnået 
enighed mellem Kulturministeriet og KL’s Børne- og Kulturudvalg om rammerne for at 
virkeliggøre visionen om Danskernes Digitale Bibliotek, hvor alle borgere via 
bibliotekerne gratis og lovligt skal have adgang til de digitale ressourcer.   
 
Afgørelse  
Der var enighed om at udarbejde en pressemeddelelse, der indeholder denne opfattelse, 
men også rejser spørgsmål omkring organisering, finansiering og tidsplan.  
Se pressemeddelelse.  
 
Digitaliseringsudvalget anbefaler at fortsætte dialogen med KL og Kulturministeriet med 
henblik på at lave en fælles konference i efteråret 2012, afhængig af hvordan processen 
forløber. 
 
 

3. Digitaliseringskonferencen  
 
Sagsfremstilling 
Digitaliseringsudvalget besluttede i foråret at gennemføre en konference i samarbejde 
med KL og Kulturministeriet om Danskernes Digitale Bibliotek.  
Der har løbende været kontakt til KL om DDB og en konference om emnet. Der blev 
opnået enighed om at afholde den så snart rapporten fra styregruppen mellem KL og 
Kulturministeriet kom med anbefalinger og disse var politisk behandlet. Der er imidlertid 
endnu ikke kommet resultat fra styregruppen og derfor endnu ikke planlagt konference.  
 
På sidste møde var der enighed om at sætte DDB på programmet på DBs årsmøde i 
Frederikshavn. I årsmødeprogrammet er derfor afsat en time til temadebatten.  
 
Indstilling 
På baggrund af orienteringen om mødet med KL den 9. februar 2012 aftales det videre 
forløb vedrørende en evt. digitaliseringskonference i samarbejde med KL.  
På mødet aftales desuden de endelige rammer for debatten på årsmødet. 
 
Debat 
Udvalget diskuterede timingen af en digitaliseringskonference, og kom frem til, at der i 
første omgang skal fokuseres på debatten på DB’s årsmøde, fredag formiddag den 30. 
marts. Herefter vil udvalget diskutere hvornår, på hvilken form og i samarbejde med 
hvem en egentlig digitaliseringskonference skal afholdes. 
 
Afgørelse 
På årsmødet gennemgås status for DDB af Jacob Heide, Kulturstyrelsen og Ralf Klitgård, 
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KL. Herefter stiller Steen B. Andersen og Lars Bornæs spørgsmål til de to oplægsholdere. 
 

4. Forslag til Lov om Offentlig Digital Post 
https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=21460032
01 
 
Sagsfremstilling 
Lov om Offentlig Digital Post er sendt i høring med svarfrist 10. februar. Den offentlige 
digitale postløsning har været i drift siden 2010. Borgere og virksomheder kan i dag 
vælge at tilmelde sig at modtage deres post fra det offentlige digitalt. Med lovforslaget 
udmøntes dele af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Forslaget bidrager til 
udmøntningen af målsætningen om, at al kommunikation mellem på den ene side det 
offentlige og på den anden side borgere og virksomheder skal ske digitalt i 2015. 
Lovforslaget har to hovedformål – dels at fastlægge retsvirkningen af anvendelse af den 
offentlige digitale postløsning og dels at gøre det obligatorisk for borgere og 
virksomheder at blive tilsluttet til digital post. 
På mødet vil direktøren komme med oplæg om lovens og dens konsekvenser.  
 
Indstilling 
Udvalget kommer med input til høringssvar (udkast vedhæftet) 
 
Afgørelse 
Udkastet til høringssvar blev godkendt med en tilføjelse i 3. sidste afsnit (se bilag), og 
blev herefter sendt. 
 

5. Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 
https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=21460032
00 
 
Sagsfremstilling  
Denne lov handler dybest set om overgang til obligatorisk digital selvbetjening for 
borgere for så vidt angår anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, 
indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-
sygesikringskort. På mødet vil direktøren komme med oplæg om lovens og dens 
konsekvenser. Evt. sendes høringssvar i regi af biblioteksparaplyen  
 
Indstilling 
Udvalget kommer med input til høringssvar (udkast vedhæftet) 
 
Afgørelse 
Udkastet blev godkendt, og herefter sendt. 
 

https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003201
https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003201
https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003200
https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003200
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6. Beskrivelse af DDB – kort og godt 
Bilag: Udkast til DDB – kort og godt (vedhæftet) 
Ses også på http://db.dk/digitaliseringsudvalget  
 
Sagsfremstilling 
En af udfordringerne for visionen om Danskernes Digitale Bibliotek, er hvordan man kort 
og godt redegør for, hvad det egentlig er, og hvorfor det er en epokegørende forskel.  
 
Specielt i en politisk kontekst, overfor politikere som ikke til dagligt beskæftiger sig med 
biblioteker, databrønde og digitalisering.  
 
Derfor er vi i gang med at lave et kort oplæg om netop Danskernes Digitale Bibliotek, 
som Digitaliseringsudvalget kan udsende til meningsdannere og politikere. Men det 
kræver at vi i fællesskab laver et oplæg, som vi synes passer i konteksten.  
 
Vi drøfter udformningen på baggrund af udsendte oplæg. Evt. sendes høringssvar i regi 
af biblioteksparaplyen 
 
Indstilling 
Oplægget drøftes og tilrettes.   
 
Debat 
Marc P. Christensen omdelte en redigeret udgave af oplægget, hvor der er mindre fokus 
på DDB som portal og mere fokus på DDB som indholdsleverandør. 
 
Afgørelse 
Det redigerede notat rundsendes til endelig godkendelse. 
 

7. ACTA 
Bilag: http://biblioteksdebat.blogspot.com/2012/02/hvad-betyder-acta-for-vores-

vores.html 

 
Hvilke konsekvenser har ACTA for biblioteksverdenen? 
 
Debat 
Udvalget diskuterede om DB kunne være dem der samlede spørgsmålene fra den 
danske biblioteksverden til EU-parlamentarikerne, og besluttede at forsøget skal gøres. 
 
Afgørelse 
DB sætter en blog op med kort introduktion til ACTA, samt opfordring til alle om at stille 
spørgsmål 
 
http://acta-fakta.blogspot.com/  
 

http://db.dk/digitaliseringsudvalget
http://biblioteksdebat.blogspot.com/2012/02/hvad-betyder-acta-for-vores-vores.html
http://biblioteksdebat.blogspot.com/2012/02/hvad-betyder-acta-for-vores-vores.html
http://acta-fakta.blogspot.com/
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8. Evt.  
 
Debat 
Direktøren gennemgik tre aktuelle emner: 
- Brevmodellen 
- Logningsdirektivet på vej alligevel? 
- Ny musikhandlingsplan – karenstid på vej? 
 
Udvalget diskuterede hvordan bibliotekerne kan spille en rolle og placere sig som 
facilitator/stedet hvor ting kan lade sig gøre. 
 
”Det er sjovt at være lovlig” 
”Gør det på biblioteket” 
 
 

Steen B. Andersen og Michel Steen-Hansen 
Formand                       sekretær 

 
 

 


