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Behandlingsmøde i Strategisk Biblioteksudvalg 

Mødedato: 22. juni 2022 kl. 10.30-15.30. 

Sted: Slots- og Kulturstyrelsen, Hammerichsgade 14, 1611 København V, 

Møderum 5 og 6 på 5. sal 

Deltagere: 

 Annette Bach, enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen, formand for udvalget 

 Erik Hofmeister, chefkonsulent, Det Kgl. Bibliotek  

 Mette Høxbro, bibliotekschef Vejle, Centralbibliotekerne 

 Marie Østergård, bibliotekschef Aarhus, Bibliotekschefforeningen 

 Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg, Danmarks Biblioteksforening 

(deltog digitalt) 

 

Fra sekretariatet:  

 Nina From Jensen, konsulent, SLKS, ansvarlig for Udviklingspuljen 

 Kamma Kirk Sørensen, specialkonsulent, SLKS, sekretær for udvalget 

 

Der ud over deltog følgende fra SLKS: 

 Jeppe Naur Jensen, specialkonsulent, under pkt. 4 

 Marie Starup, konsulent, SLKS, pkt. 4 og 5 

 Signe Thomsen, specialkonsulent, SLKS, pkt. 4 og 5  

 Jeppe Bjerregaard Jessen, konsulent, under pkt. 4  

 

Afbud: 

 Jakob Heide Petersen, bibliotekschef København, Det Digitale 

Folkebibliotek (skriftlige kommentarer var fremsendt inden mødet) 

 Laura Linding Frandsen, fuldmægtig, og  

 Pia Peebles, læringskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

(kommentarer fra STUK fremgik af indstillingsarket) 

 Karoline Amalie Steen, kontorchef, Kommunernes Landsforening 

Dagsorden 

 

1. Velkommen v. SLKS 

Formanden bød medlemmerne velkommen, særligt til Mette Høxbro som 

ny repræsentant for centralbibliotekerne. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

referat.



 

 

Side 2 

3. Udviklingspuljen, økonomioverblik, principielle drøftelser og 

afslagsbegrundelser v. sekretariatet 

Sekretariatet gav et kort overblik over økonomi og tendenser i årets 

ansøgningsrunde. Udvalget tog overblikket til efterretning. 

 

Herefter traf udvalget beslutning om tre principielle emner: 

 

 Udvalget besluttede, at puljen kan yde støtte til projekter, der omfatter 

beslutnings- og ledelsesunderstøttelse. 

 Udvalget besluttede, at puljen ikke yder støtte til indkøb af materialer. 

 Udvalget besluttede, at puljen ikke yder støtte til kompetenceudvikling 

som selvstændig aktivitet og til studierejser. 

 

Udvalgte tilsluttede sig de fremlagte afslagsbegrundelser, der var sendt 

som bilag til dagsordenen. 

 

4. Behandling af årets ansøgninger v. alle 

Udvalget behandlede de 72 indkomne ansøgninger og traf endelig 

beslutning om tilsagn og afslag.  

 

Udvalget gav i alt 39 tilsagn (herunder også delvise tilsagn og tilsagn med 

vilkår) og 33 afslag. 

 

Vedr. inhabilitetssager. Den eller de, der var inhabile i forhold til en sag, 

måtte ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved 

behandlingen af den pågældende sag. Vedkommende person/-er forlod 

drøftelserne under sagens behandling og måtte ikke yde nogen rådgivning 

i sagen til dem, der deltog i sagens behandling. Listen over 

inhabilitetssager fremgår i slutningen af dette referat.  

 

Punktet blev afrundet med en opsamling på udvalgets beslutninger, der 

viste, at der i alt gives tilsagn for 14.2 mio. kr. ud af de 15 mio. kr. 

udvalget havde afsat til formålet. De ikke uddelte midler videreføres til 

efterårets særlige udviklingstiltag. 

 

5. Særligt udviklingstiltag v. SLKS 

Med udgangspunkt i sagsfremstillingen, drøftede udvalget, en model for 

udmøntningen af et særligt udviklingstiltag i efteråret.  

 

Medlemmerne af udvalget blev enige om at pege på en national indsats 

drevet af en eller en sammenslutning af flere aktører, efterfulgt af et 

breddeudrulningstiltag 

 

6. Driftstilskud til nettjenesterne v. SLKS 

Udvalget drøftede kort driftstilskud til bibliotekernes nettjenester i 2023, 

herunder tre driftstilskud, der er givet med forbehold for eftersendelse af 



 

 

Side 3 

materiale og med meget sen svarfrist fra udvalget (hhv. oktober og 

november 2022).  

 

Udvalget tilsluttede sig, at give nettjenesterne vished om, at de vil 

modtage driftstilskud næste år, med besked om, at udvalget fortsat 

forventer, at de arbejder med de afklaringer og beskrivelser, der er stillet 

som krav for tilsagnet i 2023, jf. tilsagnsbrevet for 2022. 

 

7. Næste møde v. sekretariatet 

Sekretariatet orienterede om, at næste møde formentligt afholdes digitalt 

sidst i august og vil omhandle det særlige udviklingstiltag. 

 

8. Eventuelt 

Udvalget kvitterede for et godt mødemateriale og SLKS takkede for et fint 

møde. 

 

Der var ingen yderligere meddelelser og mødet blev rettidigt hævet. 

 

 

Inhabilitetsliste jf. dagsordenens pkt. 4 

 

Journalnummer Inhabilitet Projekttitel  Beslutning 

BUPW.2022-0088 Marie Østergaard Hyperlokal, demokratisk debat og samtale  Tilsagn 

BUPW.2022-0021 
Lars Bornæs,  
Mette Høxbro Børnenes demokrati  Tilsagn 

BUPW.2022-0034 Marie Østergaard Projekt læselyst  Afslag 

BUPW.2022-0050 Lars Bornæs Børnenes Kulturklub Afslag 

BUPW.2022-0029 Jakob Heide Petersen 
LIT - Nyskabende og inspirerende læseunivers for 
voksne Afslag 

BUPW.2022-0071 Lars Bornæs Læselyst Afslag 

BUPW.2022-0107 Jakob Heide Petersen Åbent bibliotek på Tagensbo skole 
Tilsagn med 
vilkår 

BUPW.2022-0064 Jakob Heide Petersen Et fagligt tilbud til dagplejere og hjemmepassere Tilsagn 

BUPW.2022-0085 Lars Bornæs Børnefilosoffer Afslag 

BUPW.2022-0098 

Marie Østergaard,  
Lars Bornæs,  
Mette Høxbro Det starter med børnene Tilsagn 

BUPW.2022-0083 Lars Bornæs Fra læsning til ledelse Afslag 

BUPW.2022-0093 

Lars Bornæs,  
Mette Høxbro,  
Jakob Heide Petersen Biblioteksbrug i dag og i morgen: Viden & greb Tilsagn 

BUPW.2022-0051 Lars Bornæs B.L.O.P - Biblioteksintroduktion med AR Tilsagn 

BUPW.2022-0074 

Marie Østergaard, 
Lars Bornæs,  
Jakob Heide Petersen Et fokuseret digitalt folkebibliotekstilbud Tilsagn 

BUPW.2022-0090 

Marie Østergaard, 
Lars Bornæs,  
Jakob Heide Petersen Den digitale medieudvikling og bibliotekernes rolle Tilsagn 

BUPW.2022-0105 

Marie Østergaard, 
Lars Bornæs,  
Jakob Heide Petersen Automatisering og optimering af licensstatistikken Afslag 



 

 

Side 4 

Journalnummer Inhabilitet Projekttitel  Beslutning 

BUPW.2022-0113 

Marie Østergaard, 
Lars Bornæs,  
Jakob Heide Petersen Biblioteksbrugernes forhold til tekstlicenserne Tilsagn 

BUPW.2022-0118 Marie Østergaard Inspiration til unges lystlæsning 
Tilsagn med 
vilkår 

BUPW.2022-0040 
Marie Østergaard, 
Mette Høxbro Intelligent Materiale Indkøb Tilsagn 

BUPW.2022-0059 Jakob Heide Petersen Det Levende Bibliotek Tilsagn 

BUPW.2022-0062 Marie Østergaard De digitale detektiver 
Tilsagn med 
vilkår 

BUPW.2022-0065 Jakob Heide Petersen 
Er de danske gymnasieelever bange for 
ansigtsgenkendende teknologi? Afslag   

BUPW.2022-0087 Lars Bornæs UGE 17 - folkets verdensmål Afslag 

BUPW.2022-0019 Lars Bornæs 
PLC som omdrejningspunkt for 
verdensmålsundervisning Afslag 

BUPW.2022-0076 Marie Østergaard 
Det sprogvenlige PLC - en flersproget bro til FN´s 
verdensmål Tilsagn 

BUPW.2022-0026 Marie Østergaard 
Naturdannelse med børn og familier - et 
modningsprojekt Tilsagn 
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