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Referat 

Ad 1. Velkommen v. Annette Bach 

Mødet blev indledt med en frokost, en introduktionsrunde og en 

genopfriskning af baggrund og kommissorie for Bibliotekernes 

Koordinationsforum. 

 

Ad 2. Rammesætning af drøftelserne om lånesamarbejdet v. 

SLKS 

Sagsfremstilling 1 - om lånesamarbejdet  

 

referat.



 

 

Side 2 

SLKS ønsker med punktet at igangsætte en dialog om status for 

lånesamarbejdet, herunder hvilke aktører, der udfylder hvilke rolle og 

evt. behov for at genbesøge principperne for lånesamarbejdet iht. den 

gældende lovgivning og den nuværende struktur i bibliotekssektoren. 

 

Bilag a: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i 

Danmark, 2012 

 

Medlemmerne i Bibliotekernes Koordinationsforum havde orienteret 

sig i sagsfremstillingen, der hovedsagligt var udarbejdet som 

baggrundmateriale for drøftelserne under pkt. 3. 

 

Ad 3. Oplæg om status for lånesamarbejdet v. alle 

 

Medlemmerne fremlægger status for lånesamarbejdet set fra deres 

organisation/institutions side.  

 

Oplæggene vil blive efterfulgt af en drøftelse. 

 

Hvert medlem fremlagde overvejelser og synspunkter på status, 

fordele og ulemper ved lånesamarbejdet anno 2022. Oplæggene blev 

efterfulgt af en drøftelse af området, hvor der var bred enighed om 

relevansen af at revidere og opdatere skrivelsen fra SLKS vedr. 

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i 

Danmark, 2012. 

 

Der var endvidere enighed om at der er behov for fornyet 

opmærksomhed på medarbejderkompetencer / -viden hos det 

udførende led i lånesamarbejdet. Der ud over blev der drøftet et behov 

for en lidt bredere kortlægning af fordele og ulemper ved 

lånesamarbejdet, som kan være afsæt for videre drøftelser blandt de 

aktører, der har aktier i samarbejdet, herunder også det politiske 

niveau. 

 

Konklusionen på mødet blev at Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter en 

arbejdsgruppe, der skal beskrive feltet: 

 

1) Den primære opgave vil være at bidrage til en opdatering af 

rammer og principper for lånesamarbejdet 

 

Der ud skal arbejdsgruppen komme med forslag til: 

 

2) Kompetenceløft i sektoren, Hvad skal løftes og hvem skal gøre det? 



 

 

Side 3 

3) Skitsere problematikkerne som aktørerne identificerer mhp. at 

samle det i et katalog til det politiske lag og danne baggrund for en 

efterfølgende debat. 

  

4) Medlemmerne pegede på, at en arbejdsgruppe også kunne have 

særligt fokus på betjening af børn og unge under uddannelse, som 

aktuel og relevant case. 

 

Der var opbakning til at arbejdsgruppen skulle bestå af både ledere og 

specialister, for at kunne afdække både de biblioteksstrategiske/-

politiske og de tekniske muligheder og barrierer. 

 

Slots- og kulturstyrelsen tager derfor initiativ til at nedsætte 

arbejdsgruppen med repræsentanter fra hhv. Det Digitale 

Folkebibliotek, DBC, KOMBIT, Bibliotekschefforeningen, Danske 

Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, Kommunernes Forening 

for Pædagogiske Læringscentre, Det Kgl. Bibliotek og 

centralbibliotekerne. 

 

SLKS stiller sekretariatsressourcer til rådighed med mulighed for at 

indhente bidrag efter behov. 

 

SLKS indsamler navne til arbejdsgruppen og kommer med en 

beskrivelse af arbejdsgruppen snarest muligt. 

 

 

Ad 4. Gensidig orientering v. alle 

Mulighed for at orientere deltagere på mødet om øvrige sager, der er 

relevante for samarbejdet eller biblioteksudviklingen i øvrigt. 

 

SLKS orienterede om udviklingspuljen og et evt. særligt 

udviklingstiltag. SLKS har indgået en et-årig udviklingsaftale med 

Nota, der skubber indgåelsen af en kommende rammeaftale et år på 

grund af den økonomiske situation i kølvandet på afgørelsen i 

ophavsretslicensnævnet. 

 

DB skal have ny bestyrelse og er i gang med den proces. Pt. afholder 

de regionale kulturtræf. DB er godt i gang med arbejdet omkring 

Verdensmål med særlig fokus på certificering og 

kompetenceudvikling. 

 

BCF har lige konstitueret sig efter Generalforsamlingen, i den 

forbindelse er May-Britt Diechmann ny næstformand. Med de nye 

kulturformænd i kommunerne er der mulighed for at bringe i KL’s 

udspil/debatoplæg i spil igen. 

 



 

 

Side 4 

DDF er sammen med centralbibliotekerne i gang med en analyse af, 

hvad der lokalt anvendes økonomisk på det digitale område i 

samarbejde med CB.  

 

Der ud over er DDF i gang med en proces omkring bibliotekernes 

nettjenester og synergieffekter. 

 

DDF har foretaget en analyse af beslutningsgangene på det digitale 

område i form af en kortlægning af de eksisterende governancestruk-

turer. Analysen bliver fulgt op af en evaluering mhp. justeringer. 

 

NOTA: Michael Wright er gået af som direktør og Michael Karvø er 

konstitueret. Der er nogle økonomiske udfordringer, der optager al tid 

pt. Det undersøges hvad tilgængelighedsdirektivet kommer til at 

betyde fra 2025 – det indarbejdet i ny rammeaftale. 

 

KL orienterede om, at den nye govenancestruktur for 

biblioteksområdet i Kombit er kommet op og køre og er i drift.  

 

Der kommer et nyt udvalg på kultur- plan og erhvervsområdet midt i 

marts. Tilbagemeldingen fra det afgående udvalg er, at de er meget 

tilfredse med indsatsen på kulturområdet. 

 

KL’s Kultur- og fritidskonference er i år for kultur- og fritidschefer i 

år, hvor digitalisering og dannelse er på programmet fsva 

biblioteksområdet.  

 

På sigt vil der formentlig afholdes en Kultur- og fritidskonferencen om 

biblioteker, børn og læselyst. 

 

KFPLC orienterede om en ny bekendtgørelse for PLC’erne, hvor 

læselyst er væsentlig mere fremtrædende end hidtil ligesom 

PLC’ernes udviklingsopgave for skolerne også er skrevet tydeligere 

frem.  

 

DFFU informerende om deres kommende vinterinternat, hvor temaet 

er ”Det indlejrede FFU bibliotek”. DFFU er desuden i gang med et 

afdækningsprojekt/litteraturstudie sammen med LIBER, der skal 

beskrive nye tiltage/løsninger i bibliotekssektoren, f.eks. AI. DFFU 

har desuden fået midler sammen med bl.a. Silkeborg Bibliotek og 

Tænketanken Fremtidens Biblioteker til et projekt om unges 

informationskompetencer. 

 

Det Kgl. Bibliotek informerede om, at Digital Artikelservice blev 

genstartet i juni 2021. Efter en lidt stille start er omsætningen af 

artikler begyndt at tage fart. Særligt de nyeste tal, som omfatter 



 

 

Side 5 

forbruget, efter bibliotekerne har haft mulighed for at tilbyde 

tjenesten via lokalt CMS, viser at brugernes nye bestillingsmulighed 

slår tydeligt igennem i forbrugstallene. Se Det Kgl. Biblioteks 

nyhedsbrev For Biblioteker: https://us3.campaign-

archive.com/?u=2ff94f8fdff440ee8144cb2af&id=1b67cfa38a (herunder 

links til statistik). 

 

KB arbejder fortsat for at nå ud til flere med deres services. Det gør de 

både selv, men i særdeleshed også sammen med CB’erne. 

 

Der er fortsat fokus på streaming fra Diamanten ud til landets 

folkebiblioteker. Som noget nyt streamer KB forsøgsvis også musik. 

Første seance var primo februar, og det gentages første tirsdag i april.  

 

Som en del af deres rammeaftale laver KB sidst på året en 

brugerundersøgelse på landes folkebiblioteker, som en del af 

rammeaftalen - for at måle kendskabsgraden til vores services. 

Opfølgning fra 2018. 

 

CB’erne har udarbejdet handleplaner for de tre temaspor og 

materialeoverbygningen og nu begynder CB at udrulle tiltag til alle 

folkebibliotekerne og lægge et mere tydeligt udviklingsspor. CB’erne 

gentager i 2022 årsmødet for bibliotekschefer, der i 2021 handlede om 

materialeindkøb. 

 

 

Ad 5. Mødets gang 

Kort respons på mødets gang og mødemateriale. 

 

Mødet blev overskredet med 11 minutter. 

Ad 6. Eventuelt 

Der var ingen yderligere drøftelser på mødet. 
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