
Valg og ny struktur

Kommunevalget har den konsekvens at Danmarks 
Biblioteksforening skal have valg til foreningens 
repræsentantskab og samtidig skal vi have alle de nye 
kommunalpolitikere tændt på bibliotekernes potentiale.

Derfor arbejder vi på, at lave regionale kulturpolitiske 
inspirationstræf i første kvartal 2022 for alle de nyvalgte 
kulturpolitikere og kulturens fagfolk i hver region.



Valg til Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab – og 
Kulturpolitiske inspirationstræf for de nye kulturpolitikere

Kandidater til valget i valggruppe A (lokale politikere) skal møde op til deres regions kulturtræf i første kvartal 2022 for at stille op. 
Selve valghandlingen finder ligeledes sted på det regionale kulturtræf, som finder sted således:

• Region Syddanmark den 1. marts 2022 kl. 17:00 i Middelfart

• Region Hovedstaden den 9. marts 2022 kl. 17:00 i Søborg

• Region Midtjylland den 15. marts 2002 kl. 17:00 i Herning

• Region Sjælland den 22. marts 2022 kl. 17:30 i Viby

• Region Nordjylland den 24. marts 2022 kl. 17:00 i Aalborg

• 21.-22 april Det bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg

https://www.db.dk/valg-syddanmark
https://www.db.dk/valg-hovedstaden
https://www.db.dk/valg-midtjylland
https://www.db.dk/valg-sjaelland
https://www.db.dk/valg-nordjylland
https://www.db.dk/Top2022
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Udvalgsstruktur

Indstilles til at fortsætte

Indstilles til bliver nedlagt og erstattet af 
et digitaliseringsudvalg og et 
læringsudvalg



Udvalgsstruktur

I indeværende periode har DB haft to stående udvalg.

• ”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.

• FU anbefales således at ”Lærings- og digitaliseringsudvalg” nedlægges I sin 
nuværende form og erstattes af et Digitaliseringsudvalg og et Læringsudvalg, som 
bygger på de opgaver der er beskrevet i ”Strategi 2030” og ”Handlekort til 
Strategi 2022”



Kulturelt Udvalg
Udvalgets formål
•At placere bibliotekerne på den kulturpolitiske dagsorden
•At fremme og inspirere bibliotekernes kulturelle arbejde
•Kulturelt Udvalgs formål er at udvikle og bidrage til synliggørelse af DB's kulturpolitiske 
arbejde gennem to store konferencer i hver valgperiode
•Identificere og fremsætte forslag til Forretningsudvalget for hovedtema for DB’s 
kulturkonferencer
•Afholde et gensidigt orienterende og koordinerende møde i starten af hver valgperiode 
om DB’s kulturholdninger med DB’s eksterne repræsentanter i deciderede 
kultursammenhænge; direktøren deltager i dette møde
•Herudover kan Kulturelt Udvalg fremsætte forslag om evt. ændringer i foreningens 
igangværende kulturelle engagementer som bl.a. Klassikerdagen og BogForum



Rammer
Forberede, planlægge og gennemføre DB’s kulturkonferencer, der kan 
fremme og inspirere bibliotekernes kulturelle arbejde.
Udvalget holder minimum to møder om året. På første møde opstilles en 
række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU.
Gennemgå og evaluere DB's repræsentation i kulturelle råd, nævn og udvalg 
ved afslutning af hver valgperiode.

Organisation
Kulturelt Udvalg nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på 
dets konstituerende møde efter nyvalg.

Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) fire politiske 
repræsentanter (valggruppe A), fire faglige repræsentanter (valggruppe B)

Sekretær for udvalget chefkonsulent Hellen Niegaard.
Udvalget refererer til Forretningsudvalget.

Kulturelt Udvalg





4. Biblioteket – folkeoplysende public service-samarbejde
Biblioteket har til formål at styrke dannelse og aktivt medborgerskab ved at fremme og give adgang til læring, 
viden, oplysning, kulturel aktivitet samt at skabe debat og dialog.

Samfundet og demokratiet udfordres aktuelt på mange niveauer - ikke alene af pandemien – men især også 
af øget polarisering og fake news. Det folkeoplysende public service-princip som grundlag for folkestyret er 
vigtigere end nogensinde. Oplyste medborgere har altid været en forudsætning for det danske demokrati. 
Bibliotekerne skal fortsat aktivt understøtte og være garant for valid oplysning til borgerne.

Derfor sætter DB spot på:



Digitaliseringsudvalg
Formål
• At sikre alle borgere adgang til nødvendig viden, fysisk og digitalt
• At arbejde for sammenhængende tilbud af licensbelagt materiale til borgerne 

gennem en national digital overbygning og samarbejder med andre public 
service-institutioner

• At sætte dagsorden for udvikling af en national strategi for digital dannelse
• At arbejde for at de lovgivningsmæssige rammer forpligter folkebibliotekerne i 

forhold til læring, digital dannelse og etablering af et demokratisk samlingspunkt 
i kommunerne.

Rammer
Udvalget holdes som udgangspunkt kvartalsvise møder eller efter behov. På første 
møde opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU.

Organisation
Digitaliseringsudvalget nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på 
dets konstituerende møde efter nyvalg.
Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) fire politiske 
repræsentanter (valggruppe A), fire faglige repræsentanter (valggruppe B) -
forretningsudvalget vælger en næstformand af sin midte

Sekretær for udvalget direktør Michel Steen-Hansen
Udvalget refererer til Forretningsudvalget.



6. Biblioteket – en læringspartner
Læring er centralt for velfærdssamfundets udvikling, derfor er samarbejdet imellem 
læringsinstitutioner og folkebiblioteket vigtigt. Samarbejder som oftest udspiller sig lokalt men 
rammesættes  nationalt.

Folkebibliotekets kompetencer som dannelsesinstitution kan skabe læring i et bredere 
samfundsmæssigt perspektiv i samarbejde med uddannelsernes instrumentelle læringsfokus.
Bibliotekerne skal derfor indtænkes som del af kommunernes læringsfællesskaber, og derigennem 
understøtte læringsprocessen.

Derfor sætter DB spot på:



Læringsudvalg
Formål
• At arbejde for det lokale folkebibliotek som en naturlig del af kommunernes videns-

og læringsstrategier, herunder sikre fælles anvendelse af digitale ressourcer
• At bidrage til definitionen af det fælles, som er kernen i partnerskabet mellem 

kommunens uddannelsesinstitutioner og koble det til en livsmestrings- og 
trivselsdagsorden

• At arbejde for folkebibliotekernes plads i national og lokal uddannelsespolitik
• At arbejde for etablering af national digital overbygning med fokus på adgang til 

digitale ressourcer på tværs af biblioteker, skoler og uddannelsesinstitutioner.

Rammer
Udvalget holdes som udgangspunkt kvartalsvise møder eller efter behov. På første møde 
opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU.

Organisation
Digitaliseringsudvalget nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på dets 
konstituerende møde efter nyvalg.
Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) fire politiske 
repræsentanter (valggruppe A), fire faglige repræsentanter (valggruppe B) -
forretningsudvalget vælger en næstformand af sin midte

Sekretær for udvalget direktør Michel Steen-Hansen
Udvalget refererer til Forretningsudvalget.
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