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Kiet Andersen 
 
HK Stat skal udpege et nyt medlem 
   

 Sekretær for udvalget: 
 Michel Steen-Hansen 
 
 

Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
 

  
Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagens dagsorden og referat af møde den 20. september 2021 godkendes. 
Se referat 
 

 Afgørelse 
Godkendt. 
 

2.  Coronasituationen 

  
Sagsfremstilling  
På baggrund af stigende smitte med den nye omikronvariant vedtog et politisk flertal på 
møde i Folketingets Epidemiudvalg den 17. december 2021, at indføre en række yderligere 
restriktioner som betød, at de fleste kulturtilbud blev lukket ned til og med den 16. januar.  

https://www.db.dk/files/20210920%20Bibliotekernes%20Dialogforum%20referat.pdf


 
Men bibliotekerne holdes stadig åbne - se de præcise retningslinjer i 
kulturministeriets bekendtgørelse  
 
På mødes drøftes den aktuelle situation med henblik på om der er behov for en samlet 
reaktion.  
 
Afgørelse 
Sagen drøftet, der mærkes en nedgang i antal brugere og fysiske udlån på forsknings- og 
folkebiblioteker, modsvarende en stigning i digitale udlån.  
 

3.  Valg af ny 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. 
 
På sidste møde i Bibliotekernes Dialogforum blev det derfor besluttet at følge traditionen og 
på først kommende møde skal vælges en ny formand for en periode på to år. 
 

Afgørelse 

Tine Segel blev valgt som ny formand. 

 

4.  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.  På sidste 
møde blev der orienteret om at der vil blive udsendt egentlig ny bekendtgørelse i offentlig 
høring, så snart der er opsamlet på interne høring i efteråret. Denne blev udsendt den 5. 
november med høringsfrist den 4. december 2021, hvilket vi ikke har været opmærksomme 
på og derfor ikke har svaret. 
 
Udkastet kan ses her  
 
Tilsyneladende har det store forarbejdet fra særligt KFPLC men også Læsekoalitionen o.a. 
politiske dialoger båret frugt, således at der nu er kommet mere fokus på læselyst. 
 
I bekendtgørelsens FORMÅL §1. stk. 4. hedder det nu: 
” 4) vejlede om kulturtilbud, litteratur og læsning, herunder også bøger til elevernes 
fritidslæsning.” 
 
På den baggrund lægges op til en drøftelse af om der er behov for en politisk 
kommunikation generelt om emnet til ordførerne, som tidligere har været drøftet.  
 
Afgørelse 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2484
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/6241c6b2-e6ef-47b4-a328-06094b555ad1/Udkast%20til%20ny%20bekendtg%C3%B8relse%20om%20folkeskolens%20p%C3%A6dagogiske%20l%C3%A6ringscentre.pdf


Der kom den 6. januar meddelelse fra ministeriet om, at høringsfristen er forlænget til den 
3. februar.  
 
Der udarbejdes et høringssvar fra ”Bibliotekernes Dialogforum” med opbakning til forslaget 
til bekendtgørelsens FORMÅL §1. stk. 4. hedder det nu: 
”4) vejlede om kulturtilbud, litteratur og læsning, herunder også bøger til elevernes 
fritidslæsning.” 
 
Michel laver udkast til høringssvar og sender til deltagerne i Dialogforum – med frist for svar 
således at det kan afsendes til den nye deadline for officielt høringssvar. 
 
Alle organisationer opfordres til også at sende egne høringssvar. 
 

5.  Finansloven, Kulturens Analyseinstitut, verdensmål og Lex.dk 

 
  

Sagsfremstilling 
På mødet vil Michel Steen-Hansen komme med en orientering om finanslov 2022. Herunder 
om arbejdet i Danmarks Biblioteksforening og i foreningen Dansk Kulturliv med Kulturens 
Analyseinstitut og i netværket DB 2030 om finansiering af arbejdet med at skabe en 
folkeligforankring gennem bibliotekerne, samt om den fortsatte drift af LEX.dk som der også 
har været arbejdet med i biblioteksregi.  

 
Af kulturministeriets pressemeddelelse fremgår det, at: 

KULTURENS ANALYSEINSTITUT: 
4,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til etablering af Kulturens 
Analyseinstitut. Instituttet skal understøtte mere viden om kulturbranchens forhold 
og kulturens betydning for borgernes trivsel bl.a. med afsæt i videns- og 
forskningsbaserede undersøgelser. Kulturens Analyseinstitut etableres som et 
uafhængigt institut. De nærmere rammer for etablering og formål med Kulturens 
Analyseinstitut drøftes med aftalepartierne i første kvartal 2022. 

LEX.DK: 
13,0 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til Lex.dk. En forudsætning for 
tilskuddet er, at indholdet stilles gratis til rådighed og ikke benyttes til kommerciel 
brug. I de 13,0 mio. kr. i år 2022 indgår en eksisterende bevilling fra forslaget til 
finansloven for 2022 på 5,2 mio. kr. til opdatering og ajourføring af Den Store Danske. 

FOLKELIG FORANKRING AF VERDENSMÅL 
I finanslovsudkastet for finansåret 2022 Tekst og anmærkninger § 21. Kulturministeriet 
fremgår at: 

 
Af bevillingen ydes tilskud til bibliotekernes formidling af FNs verdensmål. 
Som led i regeringens handlingsplan for implementering af FNs verdensmål 
afsættes der 1,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til styrkelse af bibliotekernes 
formidling af FN's verdensmål gennem 1) Formidling af verdensmålene 
gennem arrangementer og debatter, 2) Verdensmålscertificeringsprogram for 
biblioteker og 3) Uddannelse af lokale verdensmålsambassadører på 
bibliotekerne. Midlerne gives som et øremærket tilskud til Danmarks 
Biblioteksforening efter konkret ansøgning, der skal sikre en folkelig 
forankring af verdensmålene gennem biblioteker. 

 

https://kum.dk/aktuelt/nyheder/aftale-om-finansloven-sikrer-fremtiden-for-lexdk-og-etablerer-kulturens-analyseinstitut
https://fm.dk/media/24885/ffl22a21.pdf


På mødet drøftes fælles perspektiver af finansloven og dialogforums fremtidige rolle i 
tiltagene. 
 

Afgørelse 
Sagen drøftet, med en opbakning til en række anbefalinger der arbejdes med, herunder en 
tværgående indsats om digital transformation, hvor bibliotekerne har en række særlige 
erfaringer.  

• Formålet skal være at flere danskere oplever og deltager i mere kultur 

• Skab et tæt samarbejde mellem kulturlivet, brancherne og myndighederne 

• Lav organisering og struktur med involvering af centrale partnere og eksperter 

• Udvælg fem fokusområder for Kulturens Analyseinstitut 

• Målret vidensarbejdet mod kulturens immaterielle værdi 

• En fornuftig arbejdsdeling på tværs af kulturens vidensproducenter 

Samt sætte fokus på 

• Kulturens og kunstens betydning for demokrati og sammenhængskraft 

• Kulturens og kunstens betydning for dannelse og uddannelse 

• Kulturens og kunstens betydning for børn og unge 

• Kulturens og kunstens betydning for sundhed 

• Kulturens og kunstens betydning på tværs af institutioner og civilsamfund - og 

dermed mellem det frivillige og professionelle kulturliv og på tværs af brancher og 

genrer 

 
Se oplæg fra Michel Steen-Hansen her: Michels oplæg 
 

6.  Samarbejde om unges informationssøgningskompetencer 

 
  

Sagsfremstilling 
Ikke alle elever og studerende har de nødvendige informationssøgningskompetencer, når de 
starter på næste uddannelsestrin. Det vidner om, at eksisterende informationssøgningsind-
satser ikke er tilstrækkelige. Vi risikerer et kompetenceskred, hvis ikke vi ser nye 
sammenhænge, og bibliotekernes rolle er essentiel. FFU-biblioteker og folkebiblioteker bør 
tænke brobygning og snitflader for at styrke deres indsats ift. at understøtter elever og 
studerende på deres uddannelser. Behovet bliver ikke mindre ifm. Uddannelsesudflyt-
ningerne, der kan betyde, at studerende ikke har et fysisk uddannelsesbibliotek på Campus.  
 
Lotte Hviid Dhyrbye vil på mødet orientere om Tænketankens projekt, som sammen med 
DFFU og Silkebibliotekerne har ansøgt SLKSs udviklingspulje til et modningsprojekt, der med 
afsæt i eksisterende viden og projekter vil foretage et litteratur Review og afholde en faglig 
workshop-række, der skal afdække behov, potentialer og brobygnings- og 
samarbejdsmodeller for at imødegå både eksisterende og kommende udfordringer med 
unges informationssøgningskompetencer i en digitaliseret verden. Arbejdet skal ende ud i 
nyt projektkoncept, der kan søges yderligere midler til. Projektet igangsættes primo 2022 og 
skal: 
 
Resultatmål:  

1. At tilvejebringe viden om informationssøgningsbehov og -kompetencer på tværs af 
uddannelsestrin. 

https://dbforening.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/DATA%20PÅ%20I%20DREV/Samarbejdspartnere%20incl.%20Dansk%20Kulturliv/Eksternt%20samarbejde/Bibliotekernes%20Dialogforum/20220107%20Bibliotekernes%20Dialogforum/2022%20Dansk%20Kulturliv%20-%20Kulturens%20Analyseinstitut%20-%20oplæg%20fra%20Michel%20Steen-Hansen.pptx


2. At klarlægge bibliotekernes rolle i tværgående samarbejder om løft af unges 
informationssøgningskompetencer.  

Aktivitetsmål:  
1. At lave litteratur Review på feltet samt afdække behov og identificere best cases. 
2. At afholde workshops, der afdækker nye brobygnings- og samarbejdskonstellationer 

ml. folkebiblioteker og FFU-biblioteker 
3. At nedsætte partnerkreds og identificere projektkoncept. 

Afgørelse 
Sagen drøftet med opbakning og interesse til projektet. 
Se oplæg fra Lotte Hviid Dhyrbye her: Lottes oplæg 
 

7.  Fremtidige møder i Dialogforum 
 

  

Sagsfremstilling 
Vi planlægger mødeplan for resten af året, samt temasætter ideer der skal arbejdes videre 
med.  

Alle opfordres til at komme med ideer til udformningen af dagsordenen. 
 
En ide kunne være at lave en fælles seance om folkebibliotekernes samarbejde med Fag, 
Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker. 

En anden, at vi temasætter det internationale biblioteksarbejde og drøfter, hvordan vi igen 
kan bruge dialogforum mere proaktivt i dette arbejde.  
 

Afgørelse 
Danmarks Biblioteksforening udsender doodle på møde ultimo marts/april med temaet 
Bibliotekerne som Public service og et emne om bibliotekernes rolle omkring borgernes 
digitale dannelse og borgeren i den digitale transformation, herunder digitalt 
medborgerskab, med et øje for at der er en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi på vej, 
hvor det forventes at der vil være følgeopgaver for bibliotekerne i forbindelse med 
borgerperspektiverne (f.eks. med oplæg fra Anna de Boer Klitgaard-Lund fra Frederiksberg 
Bibliotekerne). 
 
Samt 1½ times møder i – september/oktober og december. 
 
Emner i 2022 kan være – udover samarbejdet mellem folkebiblioteker og FFU-biblioteker, 
samt internationalt arbejde:  
 

- ”Fremtidens kompetence behov i bibliotekerne og hvor er uddannelsen af 
bibliotekspersonalet på vej hen” f.eks. Jens Erik Mai 
”Hvordan sikrer vi at der kan søges bredt i nye medieformer, fx lydbøger, podcasts 
m.m.?  
 

EVT.  

Steen Bording Andersen     Michel Steen-Hansen 

Formand   Sekretær 

https://dbforening.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/DATA%20PÅ%20I%20DREV/Samarbejdspartnere%20incl.%20Dansk%20Kulturliv/Eksternt%20samarbejde/Bibliotekernes%20Dialogforum/20220107%20Bibliotekernes%20Dialogforum/Samarbejde%20om%20unges%20informationssøgningskompetencer.pptx

