
 

Den fremtidige udvalgsstruktur 

Vedtaget af forretningsudvalget den 17. februar 2022 og oversendes til repræsentantskabet behandling 

 

Forretningsudvalget 

Forretningsudvalget udgør den daglige ledelse og er bestemt af foreningens vedtægter vælges dels af 

generalforsamlingen (formanden og de 2 næstformænd) dels af Repræsentantskabet. Forretningsudvalget 

består udover formændene af 4 politiske repræsentanter fra Repræsentantskabet, valgt efter d'Hondts 

metode, og 3 repræsentanter for valggruppe B. 

Forretningsudvalget skal forberede repræsentantskabsmøder, udarbejde forslag til kontingent, budget og 

virksomhedsplan og drage omsorg for at Repræsentantskabets beslutninger bringes til udførelse. 

Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne. 

Repræsentantskabet 

DB's repræsentantskab er den øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er bestemt af 

foreningens vedtægter. Repræsentantskabet fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens 

virksomhed, godkender årsbudget, regnskab og aktivitetsplan og fastlægger kontingenter. 

Repræsentantskabet er sammensat af medlemmer fra de to valggrupper: 

Valggruppe A: kommunalpolitikere fra medlemskommuner. 

Der vælges 5 politiske repræsentanter fra hver af landets 5 regioner. Disse 25 suppleres med max. 10 

tillægsmandater valgt, så den partipolitiske sammensætning af valggruppe A, så vidt det er muligt, følger 

den politiske sammensætning, der er en følge af kommunalvalget. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 

vælger desuden en repræsentant. 

Valggruppe B: Faglige medlemmer 

Forud for generalforsamlingen vælger valggruppe B 17 repræsentanter, heraf 4 fra gruppen af institutioner, 

organisationer og brugerråd samt 1 bibliotekarstuderende og en pensionist. 

Repræsentantskabet holder mindst 2 årlige 

møder. Årets første møde finder sted dagen 

før generalforsamlingen, hvor bl.a. 

årsregnskabet skal godkendes. Årets 2. møde 

finder sted i 4. kvartal, hvor budget og 

virksomhedsplan for det kommende år skal 

godkendes. 

I valgåret afholdes desuden et møde sidst på 

foråret, hvor Repræsentantskabet nedsætter 

et forretningsudvalg og nedsætter øvrige faste 

udvalg, der skal arbejde de næste 4 år. 

Ligeledes udpeger Repræsentantskabet 

foreningens repræsentanter i eksterne udvalg 

og bestyrelser. 

Stående udvalg 

Forretningsudvalget behandlede på deres møde 17. februar 2022 oplæg, hvor de anbefaler at det 

fremtidige repræsentantskab nedsætter tre stående udvalg for digitalisering, læring og kultur.  

https://www.db.dk/files/DB%20Vedt%C3%A6gter%202021%20ff.pdf
https://www.db.dk/files/DB%20Vedt%C3%A6gter%202021%20ff.pdf


 

Kulturelt Udvalg 

Udvalgets formål 

• At styrke den demokratisk samtale 

• 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). 

Et af medlemmerne skal være forretningsudvalgsmedlem, og vil indtræde i rollen som næstformand. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Digitaliseringsudvalg 

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. 

 

På den baggrund nedsætter Danmarks Biblioteksforening et Digitaliseringsudvalg. 

Formål 

• At styrke den demokratisk samtale 

• 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). 

Et af medlemmerne skal være forretningsudvalgsmedlem, og vil indtræde i rollen som næstformand 

 

Sekretær for udvalget direktør Michel Steen-Hansen 

Udvalget refererer til Forretningsudvalget. 

 

 

 

 

 

 



 

Læringsudvalg 

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. 

På den baggrund nedsætter Danmarks Biblioteksforening et Læringsudvalg. 

Formål 

• At styrke den demokratisk samtale 

• 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). 

Et af medlemmerne skal være forretningsudvalgsmedlem, og vil indtræde i rollen som næstformand 

 

Sekretær for udvalget direktør Michel Steen-Hansen 

Udvalget refererer til Forretningsudvalget. 

 


