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Strategisk Biblioteksudvalg 
Mødedato: 18. januar 2022 fra kl. 13-16 
Sted: online via Zoom 

Deltagere: 
• Annette Bach, enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen, formand for udvalget 
• Laura Linding Frandsen, fuldmægtig, Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 
• Erik Hofmeister, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek  
• Jakob Heide Petersen, bibliotekschef København, Det Digitale 

Folkebibliotek 
• Thomas Angermann, centralbibliotekschef Gentofte, Centralbibliotekerne 
• Marie Østergård, bibliotekschef Aarhus, Bibliotekschefforeningen 
• Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg, Danmarks Biblioteksforening 
 
Fra sekretariatet:  
• Signe Thomsen, specialkonsulent, SLKS,  
• Nina From, konsulent, SLKS, ansvarlig for Udviklingspuljen (referent) 
• Kamma Kirk Sørensen, specialkonsulent, SLKS, sekretær for udvalget 
 
Ikke tilstede:  
• Karoline Amalie Steen, kontorchef, Kommunernes Landsforening 

Dagsorden 
 
1. Velkommen og godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 
 

2. Gensidig orientering v. alle 
Annette Bach orienterede om, at styrelsens medarbejdere fortsat arbejder 
hjemmefra. Herefter orienterede Annette om, at der er indgået en et-årig 
udviklingsaftale for 2022 med NOTA, men at det i en fremtidig 
rammeaftale vil være interessant at se på overbygningsforpligtelsen og 
samspillet med CB og KB. 
 
Marie Østergård orienterede om, at BCF’s årsmøde er rykket til 
september, og at man fortsat er interesseret i at have projekter med fra 
SFO-puljen og Bogglad.   

 
3. Overordnet prioritering og årshjul for Udviklingspuljen 2022  



 

Side 2 

Udvalget godkendte den overordnede prioritering og proces for 
udmøntning af udviklingspuljen 2022, med opslag af den ordinære 
ansøgningsrunde af udviklingspuljen i foråret 2022, samt forslag til 
ministeren om et eller flere særlige udviklingsinitiativer i efteråret (dette 
drøftede udvalget videre under dagsordenens punkt 5). Det blev besluttet, 
at fastholde den økonomiske fordeling fremlagt i sagsfremstillingen.  
 
SLKS eftersender en revideret tidsplan, da ministeren formentlig kan 
mødes med KL’s nye kultur udvalg i maj måned og derfor rykkes 
udvalgets april-møde. 

 
4. Puljeopslag og ansøgningsskema for ordinær ansøgningsrunde 

2022  
Sekretariatet fremlagde det reviderede puljeopslag og ansøgningsskema 
for den ordinære ansøgningsrunde af Udviklingspuljen 2022. Både 
puljeopslag og ansøgningsskema var revideret ud fra udvalgets 
kommentarer på sidste udvalgsmøde.  
 
Under gennemgangen af det reviderede puljeopslag besluttede udvalget, 
at temaet ”unges debatkultur” kan indarbejdes i det eksisterende 
indsatsområde 1a.   
 
Loftet for timelønsatsen ved tilskud til løn er fjernet i puljeopslaget, 
således at det tilskud til løn, der kan søges til, skal afspejle den reelle 
lønsats. Sekretariatet indhenter forslag til urdregning af et effektivt 
årsværk.  
 
Under gennemgangen af ansøgningsskemaet blev tilføjelsen vedrørende 
brug af data i projektevaluering drøftet. Det blev besluttet at justere på 
formuleringen og opfordre til, at ansøgere gør sig overvejelser om, hvordan 
man kan bruge kvalitative og kvantitative data i evalueringen af 
projekter.  
 
Det endelige ansøgningsmateriale vil blive udsendt til udvalgets skriftlige 
godkendelse.  

 
5. Særlige indsatser 2022  

Udvalget besluttede at indstille til ministeren, at der iværksættes et 
særligt initiativ i efteråret. Det blev besluttet hvilke emner, der er 
relevant for et nationalt tiltag og som udvalget vil arbejde videre med. 

 
På baggrund af udvalgets kommentarer og input udarbejder Slots- og 
Kulturstyrelsen et udkast til et oplæg til ministeren. Slots- og 
Kulturstyrelsen undersøger også, om der er erfaringer og allerede 
eksisterende projekter på området, og om en breddeudrulningsindsats vil 
være en mulighed.  



 

Side 3 

 
Herefter sendes udkastet til oplægget til godkendelse i udvalget. Det vil 
muligvis blive nødvendigt med et kort digitalt opfølgningsmøde.  
Forslag til særlige indsatser skal forelægges ministeren, som træffer den 
endelige beslutning efter drøftelse med KL på et møde i maj. 

 
6. Biblioteksvagten  

Udvalget tog henvendelsen fra Biblioteksvagten til efterretning. Midlerne 
til en projektmodning tilbageføres til Udviklingspuljen for folkebiblioteker 
og pædagogiske læringscentre.  
 

7. Mødets gang  
Udvalget var tilfredse med mødematerialet og mødets gang.  
 
Sekretariatet sikrer fremadrettet, at det fremgår tydeligt, hvad udvalget 
skal handle på ved alle dagsordenspunkter.  
 

8. Eventuelt 
Marie Østergård opfordrede til, at man indkalder til infomøder om den 
ordinære ansøgningsrunde af Udviklingspuljen snart. Sekretariatet 
orienterede om, at der udmeldes dato for infomøde samtidig med puljen 
slås op i februar.  
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