
 

Forretningsudvalgsmøde 
      30-11-2022 

 
 
Dato: mandag den 28. november, kl. 13-14.20 

Mødested: Microsoft Teams  

Deltagere:  

Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund 

Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring 

Johs Poulsen (B), Herning (den første time) 

Anette Mortensen (V), Stevns 

Signe Bekker Dhiman (A) Aabenraa 

Kristine Nygaard, Aalborg 

Lars Bornæs, Silkeborg (den første time) 

Annette Wolgenhagen Godt, Allerød 

Kristine Nygaard, Aalborg 

 

Afbud:  

Anni Bagge Jensen, Langeland 

Kristine Nygaard, Aalborg 

Carsten Petersen (C) Sorø 

 

Sekretær for udvalget:  

Michel Steen-Hansen 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

 Sagsfremstilling 
Godkendelse af dagsorden og referat af møde den 19. september 2022. 
 

 Indstilling 
Drøftes og referatet godkendes. 
 

 Afgørelse 
Godkendt. 

2.  UGE 17 
 

https://db.dk/wp-content/uploads/2022/09/20220919-FU-Referat.pdf


 

 Sagsfremstilling 
DE DANSKE BIBLIOTEKER SÆTTER FOKUS PÅ VERDENSMÅLENE I UGE17 
 
Hvad er UGE17? 
UGE17 er en landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål, som tager 
afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig 
forankring, borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig 
udvikling.  
 
HVEM KAN VÆRE MED? 
Alle biblioteker kan være med.  
 
HVAD FÅR DET ENKELTE BIBLIOTEK UD AF AT VÆRE MED? 
Materialer, idékatalog, mulighed for at bringe lokale initiativer i spil og fokus på 
bibliotekernes rolle i formidlingen af viden og oplysning om det hotteste emne 
frem mod 2030, nemlig BÆREDYGTIGHED på alle niveauer. 
 
HVORFOR EN FÆLLES UGE? 
En fælles kampagneuge kan være med til at eskalere tiltaget op og dermed få 
budskabet ud til flere borgere i hele Danmark. Vi vil være med til at sætte 
dagsorden for hvad der bliver talt om. Mediedækning, samarbejdspartnere og 
fysiske materialer vil være nemt at gå til. 
 
ER DET KUN I ÅR? 
Det vil være et tilbagevendende årligt koncept i uge 17. 
 
HVEM STÅR FOR UGE17? 
DB2030 har nedsat en projektgruppe der består af Pia Damsgaard, 
Projektleder/Herning Bibliotekerne, Helene Bruhn Schwartzman/Aarhus 
Bibliotekerne, Jes Folden Hyldig/Aalborg Bibliotekerne og Thomas Sture 
Rasmussen/DB2030. Projektgruppen vil koordinere indsatserne i UGE17 og bl.a. 
udarbejde markedsføringsmaterialer, et aktivitetskit m.m. til de deltagende 
biblioteker. 
 
Ballerup og Rudersdal Bibliotekerne er med som samarbejdspartnere. 
UGE17/DB2030 samarbejder også konkret med Esbjerg, Tønder, Middelfart og 
Nyborg Biblioteker omkring lokal samskabelse i uge 17. CONCITO er 
videnspartner og indtil videre har vi aftalt samarbejde med DeltagerDanmark, DR 
m.fl. 
 



 

 
 
Samarbejdspartnere generelt: 
Der er pt. 40 biblioteker der har tilmeldt sig som UGE17 bibliotek. 
CONCITO er videnspartner. 
Ud over de nævnte i ovenstående skema er vi i dialog med: 
Verdens Bedste Nyheder, DeltagerDanmark, Ungdomsskolerne, DR, AOF, 
Poesihuset, m.fl. 
 
Indstilling 
Sagen drøftes og FU forholder sig til idéer, samt mulige samarbejdspartnere. 
 
Afgørelse 
Sagen drøftet og der arbejdes videre med partnerskaber jf. oplæg. 
Se PP ”20221128 FU  dagsorden” 

https://db.dk/wp-content/uploads/2022/09/20221128-FU-dagsorden.pptx


 

  
 

3.  Planlægning af Topmødet 
 

 Sagsfremstilling 
 
Det Bibliotekspolitiske Topmøde  
Afholdes den 27. og 28. april 2023 i Odense.  
Sekretariatet har forsøgt at skabe en sammenhæng mellem oplæggene med 
udgangspunkt i de temaer som blev vendt på FU seminaret, kombineret med en 
række andre debatter. 
 

Topmøde 2023 – Keynotes, temaer og festaften 
 
Sekretariatet har sammen med Odense arbejdet med idéer til temablokke, 
form og foreløbige forslag til keynotes. 
 
TEMAER 

1. Verdensmål i uge17 (torsdag morgen/formiddag?) 

 
Det er ét valg tilbage! (30 minutter?) 
Connie Hedegaard, bestyrelsesformand i CONCITO (Danmarks Grønne 
Tænketank) samt EU's første klimakommissær (2009-2014) 
 
”UGE17 gruppen” skaber indhold der afsluttes med en involverende 
debatform.  
Om aftenen planlægges middagen som en del af Danmark Spiser 
sammen temaet, som laves over hele landet og evt. i samarbejde med 
DR. 
 

2. Biblioteksaktivisme (torsdag efter frokost? eller fredag formiddag) 

 
Skaber aktivisme forandring? 
Emma Holten 
 
Skal bibliotekerne være aktivistiske?  
Skal de være mere aktive i formidlingen i tidens ånd eller skal de primært 
stille til rådighed og følge loves bogstav? 
Dilemmadebat v/ Simon Rosenstand, projektleder FakeNewsLab 
Med spørgsmål undervejs, som tilhørerne aktivt/synligt skal forholde sig 
til. 
 
Efterfulgt af politikerdebat med folketings- og eller kommunalpolitikere. 
- også/især med politiske fløje. 
Moderator: Cecilie Beck 
 
Efterfulgt af indlæg om bibliotekslov i hhv. Finland og Norge. 
 
Måske passende at lægge partigruppemøder herefter hvis det er fredag? 
 
 

https://www.emmaholten.com/
https://www.ordstyrer.dk/cecilie-beck.aspx


 

3. Fra gade til by – omdannelsen af Odense bymidte (torsdag 

fra 14:30 eller 15.00-17.00 
F.eks. indledt med oplæg på scenen ved Stig Langsager, der stod i spidsen 
for Odenses byomdannelsesprojekt "Fra Gade til By" eller anden god 
oplægsholder. 
 
Herefter flere eller alle ture, foreslået af Odense: 

 

• Byvandring i det gamle Odense v/Johnny Wøllekær (måske - 
afventer). 

• Fyns Stiftstidende - chefredaktøren oplæg - demokratisk samtale - ER 
DET NOGET?? 

• Det nye H.C. Andersen Museum - specielt med fokus arkitektur og 
børneuniverset (lige bagved Odeon) - undersøges. 
 

• Robotby - evt. udflugt til robotbyen - trendspotting for 
biblioteksvæsenet - Mærks Mckinny Møller Instituttet - kontakt er 
etableret til Instituttet Mærsk McKinny Møller, 
Det vil nok være udfordrende at nå derud, da folk skal busses. 
Alternativt kunne de måske inddrages som workshop i 
udstillingsområdet. 
 

• Det hele afsluttes i Borgernes Hus (hovedbiblioteket) med 
bæredygtige five o'clock drinks? 
 
 

4. Gå hjem med en oplevelse 
F.eks.  
AT TALE TIL OG MED BØRN OG UNGE v/forfatter og instruktør Kim Fupz 
Aakeson. Lyt med, når oplægsholderen fortæller, hvordan han tilegner 
sig indsigt i børns og unges følelser, vinkler og perspektiver i livet, og 
hvordan han bruger materialet i sin fortælling til børn og unge. 
 

Festaften torsdag 

Koncept: Danmark spiser sammen 
DR sender muligvis fra sådanne middage torsdag den 27. april – også fra DBs 
middag? 
Meget løs ide - En rolle til Peter Faber? 
Bruge Magiske dage som kulisse / underholdning til festaften? 
 
Ud over keynotes, temaer og festaften skal FU prioritere, hvilke andre 
elementer i programmet der skal gøres plads til:  
 

• Skal vi have ”Partigruppemøder & de fagliges temamøde” (60 minutter). 
F.eks. under overskriften ”Kulturpolitiske træf med parti- og fagfæller, 
hvor I selv sætter dagsordenen”? 

• Formandens beretning (15-30 minutter) 

• Odenses velkomst (5-10 minutter) 

• Kulturministeren – tale + evt. Q&A (20-30 minutter) 

• Fornuftige pauser i udstillingsområderne (frokosten torsdag + mindst 2 a 
30 minutter) 

https://danmarkspisersammen.dk/
https://magiskedageodense.dk/


 

• Repræsentantskabsmøde (45 minutter – samtidig med frokosten 
torsdag?) 

• Morgensang torsdag og fredag (2 x 5-10 minutter) 

• På gensyn i Sønderborg og tak for i år. 
 

Idéer til centrale keynote (30-45 minutter?) 
Emma Holten (kunne indlede aktivismedebat fredag eller være afslutning) 
Glenn Bech (Farskibet) 
Michael Bang Petersen 
Kim Fupz Aakeson 

  
 Indstilling 

Konkretisering af Topmødet og de politiske indslag.   
 
Afgørelse 
Der arbejdes videre med programmet ud fra de skitserede emner og 
oplægsholdere.  
 
Der var opbakning til Connie Hedegaard som indleder og en debat med 
Kulturminister, andre MF’ere og centrale kommunalpolitikere om bibliotekets 
rolle. Samt eksempler fra de nordiske lande på hvad man kan med lovgivning.  
 
Der skal fortsat afsættes minimum 45 minutter til ”Partigruppemøder og de 
fagliges temamøde” (60 minutter). 
F.eks. under overskriften ”Kulturpolitiske træf med parti- og fagfæller, hvor I selv 
sætter dagsordenen”? 

  
  
4.  Revidering af bibliotekslov 

 
 Sagsfremstilling 

På mødet lægges op til en drøftelse om, hvordan der kan arbejdes videre med 
idéerne til at få igangsat en revidering af biblioteksloven. 
 
En idé kunne være frem mod Repræsentantskabsmødet og Det 
Bibliotekspolitiske Topmøde, at arbejde med at skabe et projekt der kunne 
afdække både behov, interessenter og forslag. 
 
Man kunne tænke at DB købte projektstøtte (måske hos Tænketanken 
Fremtidens Biblioteker) som kunne komme med oplæg til en proces. 
 
Her kunne overvejes at nedsætte arbejdsgrupper i regi af DB eller en taskforce 
med både politiske og faglig repræsentation. Forud for nedsættelsen kunne f.eks. 
Tænketanken og evt. deres netværk Next Generationen, som tidligere har 
beskæftiget sig med det, lave konkrete oplæg. 
 
I forbindelse med arbejdet kunne skabes et Advisory Bord. Her kunne f.eks. være 
repræsentanter fra IT-sektoren som Google, Microsoft el.lign. Repræsentanter 
fra erhvervsliv som Dansk Erhverv eller større danske virksomheder. 
Medieverdenen på chefredaktørniveau. Samt interesseorganisationer eller 
tænketanke som Mandag Morgen, KRAKA eller Dansk Folkeoplysnings Samråd. 

https://www.emmaholten.com/
https://www.glennbech.dk/
https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Formidling/Maanedensforsker/Michael-Bang-Petersen-har-taget-turen-fransk-filosofi-til-folks-adfaerd-i-en-coronatid


 

Men det er kun løse idéer.  
 
På mødet lægges op til en drøftelse af hvordan processen kan gribes an og om 
der skal afsættes midler til den. 
 
Processen kunne i en konkret form præsenteres til Repræsentantskabet og som 
punkt på Topmødet. 

  
 Indstilling 

Der tages stilling til om processen skal igangsættes og den økonomiske ramme. 
 

 Afgørelse 
Der afsættes en økonomisk ramme på 100.000 kr. fra kassebeholdningen i 2023 
til at skabe en procesplan, der inddrager relevante parter i forløbet. FU får 
forelagt et oplæg på kommende møde.  
 

5.  National pulje til børns læselyst 
 

 Sagsfremstilling 
Kulturministeren har lanceret en national indsats på 8 millioner kroner, der skal 
give børn og unge mere lyst til at læse. 
https://db.dk/nyheder/national-indsats-skal-oege-laeselysten-hos-boern-og-
unge/  
 
De 8 millioner kroner til indsatsen udmøntes via et open call, hvor 
folkebiblioteker, folkeskolens pædagogiske læringscentre samt relevante 
foreninger og sammenslutninger opfordres til at gå sammen og søge i fællesskab. 
Herefter vil Strategisk Biblioteksudvalg behandle ansøgningerne. 
 
I Læringsudvalget har man fokus på denne pulje og bakker op om en ansøgning 
som udvalget fremtidigt vil have fokus på. Det aftaltes at Tænketanken arbejder 
videre med at skabe et konsortium, som kunne arbejde sammen om et samlet 
nationalt projekt. 
 
På mødet orienterer direktøren om projektidéen og giver en status på arbejdet 
med ansøgning.  

  
 Indstilling 

Sagen drøftes. 
 

 Afgørelse 
Oplægget til ansøgning drøftet, og der er opbakning til at søge med Danmarks 
Biblioteksforening som projektejer, Tænketanken som projektleder og 
inddragelse af alle de parter, der er nævnt i oplægget. Se PP ”20221128 FU  
dagsorden” 
 

6.  Budgetopfølgning 
Bilag: Budgetopfølgning 
 

 Sagsfremstilling 
Der forventes en positiv budgetafvigelse ved årets udgang på trods af kurstab på 
dkk. 718.000 jf. kursregulering 30/9 2022, den endelige kursregulering modtages 

https://db.dk/nyheder/national-indsats-skal-oege-laeselysten-hos-boern-og-unge/
https://db.dk/nyheder/national-indsats-skal-oege-laeselysten-hos-boern-og-unge/
https://db.dk/wp-content/uploads/2022/09/20221128-FU-dagsorden.pptx
https://db.dk/wp-content/uploads/2022/09/20221128-FU-dagsorden.pptx


 

først 31/12 2022.  
Kursreguleringen blev også drøftet på sidste forretningsudvalgsmøde, hvor 
investeringens forventninger og afkast skal ses i en horisont af 5 år og her er 
afkastet af de 2,5 millioner stadig særdeles positivt.  
 
Budget 2022 har budgetteret med underskud på dkk. 543.000. Dette forventes at 
blive mindre, da der ikke er forbrugt dkk. 66.000 af budget på dkk. 225.000 til 
regionale aktiviteter, så her ligger dkk. 159.000. Dette skyldes, at vi opnåede 
væsentlige eksterne tilskud til folkemøde aktiviteter, samt at udgifterne til vores 
aktiviteter på BogForum var lave.  
 
Det forventes også at udgifter til repræsentantskab (valg og debatmøder) bliver 
omkring 100.000 kr., der er ikke forbrugt midler til udviklingsprojekter, da der i år 
har været ekstraordinære store projektindtægter som er gået til udvikling.  
 
Overordnet forventes ikke større afvigelser der kræver handling her og nu. 
 

 Indstilling 
At budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning. 
 

 Afgørelse 
Budgetopfølgningen taget til efterretning med bemærkningen om, at der på 
personalebudgettet vil være en budgetoverskridelse på omkring 115.000 kr. ved 
årets udgang som følge af at de overenskomstmæssige stigninger fra KTO-
forliget, som ikke er indregnet i budgettet 2021 og 2022 (hvilket fremgår af 
tallene, men ikke er specificeret i teksten). 

  
7.  Siden sidst 

 
 Sagsfremstilling 

Folketingsvalg – og forventninger. 
 
Rekruttering og formandens dialog med potentiale medlemskommuner.  
 

 Indstilling 
Til orientering og drøftelse. 
 

 Afgørelse 
Drøftet. 

  
8.  Møder og årshjul 

 
 Sagsfremstilling 

 
Årshjul (en detaljeret liste over DB-aktiviteter kan ses her)  

• 17. og 18. november 
Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2022 Nyborg 

• 24. november kl. 12.00-14.00  
Forperson/direktørmøde for Dansk Kulturliv efteråret 2022 
(København) 

https://db.dk/events/


 

• 28. november kl. 13.00-15.00  
DB Forretningsudvalgsmøde 

• 5. december 2022  
Møde i DB Kulturudvalg 

• 20. januar 2023         
Møde i DB Læringsudvalg 

• 2.-3. februar 2023 
Nordisk møde i Oslo for formand og direktør 

• 3. februar 2023       
Møde i DB Digitaliseringsudvalg 

• 9. og 10. februar 2023 
Årsmøde Bibliotekschefforeningen 2023 Hotel Legoland  

• 26. april 2023 kl. 17.00-19.30 
DB Forretningsudvalgsmøde, Odense 

• 27.-28. april 2023     
Det Bibliotekspolitiske Topmøde, ODEON 

 
 Indstilling 

Orientering. 
 

 Afgørelse 
Taget til efterretning. 

 
Paw Østergaard Jensen     Michel Steen-Hansen      

Formand                                Direktør 

 

 


