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Lisbeth Storm Henriksen HK Kommunal 
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Gæster: 
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Michala Høg Daimar, sekretariatsleder i Digitaliseringsstyrelsen 
 
Sekretær for udvalget: 
Michel Steen-Hansen 

 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
 

  
Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagens dagsorden og referat af møde den 7. januar 2022. 
 

 Afgørelse 
Godkendt. 
 
 

2.  TEMA: Digital inklusion som del af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, borger og 
biblioteksperspektiver 

  
Sagsfremstilling  
Vi vil få indblik i hvad der ligger i digital inklusion og drøfte hvordan bibliotekerne spiller og 
kan spille en rolle. 
 

https://www.db.dk/files/20220107%20Bibliotekernes%20Dialogforum%20referat_endeligt.pdf


Michala Høg Daimar, sekretariatsleder i Digitaliseringsstyrelsen kommer med oplæg om Den 
fælles offentlige digitaliseringsstrategi og Digitaliseringsstyrelsens syn på digital inklusion. 
 
Anna de Boer Klitgaard-Lund, projektleder på Frederiksberg bibliotek, kommer med oplæg 
til hvordan det fungerer i praksis.  
 
Afgørelse 
Se oplæg fra Michala Høg Daimar 
Se oplæg fra Anna de Boer Klitgaard-Lund 
 
Af oplægget fra Michala Høg Daimar blev det klart, at man i Digitaliseringsstyrelsen er ved at 
lægge sidste hånd på ”Den fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi” og at dette ikke kommer 
i en egentlig offentlig høring. 
 
I forlængelse af debatten besluttede vi derfor at lave et fælles indspil til Den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi, hvor vi forsøget at få skrevet bibliotekerne mere forpligtende ind.  
 
Pia, Torben, Anna og Michel lavede efterfølgende et kort oplæg som er fremsendt.  
 
Vi finder at det i forbindelse med ”Den fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi” er vigtigt at 
fremme folkebibliotekernes rolle i alle at understøtte borgernes kompetencer til at kunne 
deltage i det digitale samfundsliv. 
 
Regeringens digitaliseringspartnerskab beskriver et af 4 fundamenter for den digitale 
udvikling som “Digitale kompetencer hele livet1”: Visioner og anbefalinger til Danmark som 
et digitalt foregangsland (fm.dk)  

På den baggrund tænker vi det kunne være vigtigt at skrive bibliotekernes 
rolle ind i digitaliseringsstrategien, specielt I forhold til at sikre ”digital 
inklusion”.  
Kommunerne bør udnytte bibliotekerne potentiale som fundament for den 
borgerrettede indgang til digital læring og bidrage til udviklingen af borgerens 
digitale brugskompetencer og digitale udviklingskompetencer. På samme vis 
bør man i uddannelsessektoren bruge uddannelsesbibliotekerne til at skabe 
de nødvendige digitale kompetencer for elever og studerende for at kunne 
tilgå den digitale borgerservice.  
 
Bibliotekernes rolle kan beskrives som:   

• At understøtte borgere i offentlig digital selvbetjening gennem 

læringstiltag.   

• At oplyse om og udvikle kompetencer indenfor digital sikkerhed.    

At forpligte bibliotekerne som digital dannelsesinstitution ligger i naturlig 
forlængelse af bibliotekernes formål, om at fremme oplysning og uddannelse 
gennem fri og lige adgang til viden.   

 
 

3.  Bibliotekerne og medieforliget  
 

  
Sagsfremstilling 
Regeringen kom med et mediepolitiske udspil. 
På mødet lægges op til en drøftelse af hvordan bibliotekerne spiller ind 
 



Udspillet hedder 
DEN DEMOKRATISKE SAMTALE SKAL STYRKES, UDSPIL TIL NY MEDIEAFTALE 

• Demokratisk kontrol med Tech-giganterne  

• Streamingtjenester skal yde et kulturbidrag  

• Et stærkt digitalt DR med fokus på hele Danmark  

• Ny public service-pulje og mere   public service-indhold til unge  

• Styrkelse af lokal og regional journalistik  

• Mediestøtten skal tilpasses medieudviklingen   

• Medieansvar tilpasset en digital tid 
 

Den samlede ramme for medieforhandlingerne er 4,8 mia. kr.  
 
Læs fakta om regeringens medieudspil. 
 
Læs regeringens udspil til ny medieaftale "Den demokratiske samtale skal styrkes". 
 
Michel Steen-Hansen kommer med oplæg ud fra Danmarks Biblioteksforenings oplæg 
Biblioteket bør være en stærk partner for at styrke den demokratiske samtale i fremtidens 
medieaftale. 
 

Afgørelse 

Michel oplistede en række punkter som DB arbejder med og som er præsenteret i forskellige 
politiske sammenhæng: 

• At der afsættes midler til at sikre adgang til den digitale kultur via bibliotekerne 

• At bibliotekerne og public-service medier som DR, TV2 m.fl. forpligtes til sama-
rbejde, særligt omkring børn og unges kulturbrug, mediebrug og læsning, hvor de 
forpligtes til at udnytte de synergier der er mellem de mange fysiske indgange og de 
digitale formidlingsmuligheder 

• At sikre at bibliotekerne omfattes af public-service puljen, sådan at bibliotekernes 
formidlings- og debattiltag kan få del i støtten, for at understøtte den lokale 
demokratiske debat 

• At udbygge streamingtjenesters kulturbidrag til også at omfatte litteratur, e-bøger 
og lydbøger, da den danske produktion og tilgængelighed af disse også kan blive 
udfordret af de kommercielle streamingtjenester 

• At udbygge Det kongelige Biblioteks mediearkiver til at tilgængeliggøre DR store 
public service-arkiv 

• At styrke bibliotekerne rolle som formidler af DR’s public service-arkiv, så det kan 
bruges aktivt i kulturinstitutioner og benyttes i undervisningssammenhæng, samt at 
sikre en fleksibel ophavsret 

• At man påbegynder en proces med en ny bibliotekslov, der styrker og understreger, 
at folkebibliotekerne også har en rolle som public-service institution, og som 
rammen om den lokale debat og for at understrege vigtigheden i at sikre borgerne 
fri og lige adgang til alle typer information.  

 

4.  PLC og bekendtgørelsen 
 

  
Sagsfremstilling  
Vi følger op på PLC bekendtgørelsen efter høringsperioden, og får en status på den endelige 
udformning. 
I kan se resultatet her - Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre 
(retsinformation.dk) 

https://kum.dk/fileadmin/_kum/1_Nyheder_og_presse/2022/Faktaark_om_medieudspil_3febr.pdf
https://kum.dk/fileadmin/_kum/1_Nyheder_og_presse/2022/Medieudspil_0302_.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/271
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/271


 
I denne kontekst er det værd at bemærke særligt formålsbeskrivelsen: 
§ 1. Stk. 4) vejlede om kulturtilbud, litteratur og læsning, herunder også bøger til elevernes 
fritidslæsning. 
 
Samt  
§ 2. Stk. 2) d) samarbejdet med eksterne parter, herunder folkebiblioteket. 
 
Afgørelse 
Vi forsøger at have dialogen løbende med PLC og tager sagen på næste møde med 
orientering fra KFPCL. 
 

5.  Finansloven, Kulturens Analyseinstitut og verdensmål 

 
  

Sagsfremstilling 
På sidste møde blev der orienteret om finanslov 2022. Herunder om arbejdet i Danmarks 
Biblioteksforening og i foreningen Dansk Kulturliv med Kulturens Analyseinstitut og i 
netværket DB2030 om finansiering af arbejdet med at skabe en folkeligforankring gennem 
bibliotekerne.  
 
Der er nu sket en større udmøntning og præcisering af bevillingerne. Michel Steen-Hansen 
orienterer og vi tager en drøftelse af fælles initiativer i regi af Bibliotekernes Dialogforum.  
 
Afgørelse 
Michel orienterede om møde i Kulturministeriet om kulturens analyseinstitut som der er 
afsat 4 mio. kr. til i 2022 og 8 mio. årligt i årene fremover. På kulturministeriets møde, hvor 
kulturlivet bredt var inviteret til at komme med deres besyv over for forligskredsen, 
fremkom ikke konkrete oplysninger om hvordan udformningen af instituttet bliver. Det 
drøftes i øjeblikket politisk.  

 
I Finansloven til udmøntning af regeringens handlingsplan for implementering af FN's 
verdensmål afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til styrkelse af bibliotekernes folkelige 
forankring af verdensmål 

 
DB har netop modtaget bevillingsbrev og påtænker pr. 1. maj at ansætte en medarbejder til 
at igangsætte og koordinere arbejdet på følgende indsatsområder: 

 
1) Formidling af verdensmålene gennem arrangementer og debatter. 
Her er det oplagt at bygge videre på en række af de arrangementer, som er planlagt i de 
andre projekter og hertil centralt at lave en politisk debat-dimension og borgerinddragende 
indsatser, som kan rulles ud på forskellig vis. 

 
2) Verdensmålscertificeringsprogram for biblioteker.  
Her er det naturligt at skalere den indsats, der er igangsat. 

 
3) Uddannelse af lokale verdensmålsambassadører på bibliotekerne.  
Her kan der nok også samtænkes med nogle af de tiltag, man arbejder med i ”Sammen om 
verdensmål” og skalere den tanke. Hertil kan man bruge elementer fra ”Det Grønne 
Akademi” og de webinarer, der er lavet i det seneste år. 
 

6.  Fortsat drøftelse af fælles initiativer unges informationssøgningskompetencer 

 



  
Sagsfremstilling 
På sidste møde orienterede Lotte Hviid Dhyrbye om Tænketankens projekt, som sammen 
med DFFU og Silkeborg Bibliotekerne har ansøgt SLSKs udviklingspulje til et 
modningsprojekt, der med afsæt i eksisterende viden og projekter vil foretage et litteratur 
Review og afholde en række faglige workshops, 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.  
 
Der var stor interesse for projektet og en drøftelse af hvordan vi hver især kunne bakke op 
og inddrage flere parter. Herunder også hvilke kompetencer der er brug for i fremtidens 
biblioteker.  
 
Vi følger derfor op på drøftelsen og lægger op til hvad et tema på et fremtidigt møde i 
Dialogforum kunne indeholde. 
 
Afgørelse 
Lotte orienterede om status og præsenterer på næste møde et projektdesign.    
 

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. 
 
Næste møde afholdes mandag den 12. september kl. 12:30-15:30 i Danmarks 
Biblioteksforening.  
 
Emner i 2022 kan være – udover samarbejdet mellem folkebiblioteker og FFU-biblioteker, 
samt internationalt arbejde jf. sidste møde:  
 

- ”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.? 
 

Afgørelse 
Vi gør næste møde digitalt og tager der stilling til fremtidig mødeform. 
 
På næste møde spilles ud med en mødeplan for resten af 2022 og for 2023. 
 

8.  Orientering 

 
  

Sagsfremstilling 
Orientering om: 

• Ukraine og bibliotekernes fælles tiltag. 

• Folkemøde 

• Kulturmøde 



• Høringssvar biblioteksafgift 
 

Hvis flere vil være med aftales på mødet, hvem der er kontaktperson 
 
 
Afgørelse  
Punkt ikke drøftet på mødet grundet tidspres. Deltagerne i Dialogforum er velkommen til at 
melde ind, hvis noget til orientering.  

9. EVT.  

 

Med venlig hilsen 
 

 
Tine Segel  Michel Steen-Hansen 

   Formand            Direktør 
 

 


