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Bibliotekernes Koordinationsforum 

Mødedato: 19. januar 2021 

Sted: Online 

 

Deltagere: 

 Annette Bach, enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen. Formand for udvalget 

 Tina Kristensen, specialkonsulent, Kommunernes Landsforening 

 Else Refstrup, afdelingsleder, Det Kgl. Bibliotek 

 Lene Harder, chef for Bibliotek og Studieservice, Nota 

 Karin Englev, bestyrelsesformand, Danske Fag-, Forsknings- og  

Uddannelsesbiblioteker 

 Grete Weitze Severin, bestyrelsesmedlem, Kommunernes Forening for 

Pædagogiske Læringscentre 

 Søren Mørk Petersen, bibliotekschef Helsingør Kommunes Biblioteker, Det 

Digitale Folkebibliotek 

 Kent Skov Andreasen, Centralbibliotekschef Odense, Centralbibliotekerne 

 Pia Henriette Friis, bibliotekschef Kolding Bibliotekerne, 

Bibliotekschefforeningen 

 Michel Steen Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening 

 Christoffer Faurskov Nielsen, konsulent, Slots- og Kulturstyrelsen 

 

Afbud: 

 Karoline Amalie Steen, kontorchef, Kommunernes Landsforening 

Referat 

 

1. Velkommen v. Annette Bach 

AB bød velkommen til første møde i Bibliotekernes Koordinationsforum. 

 

1.1. Kort præsentation af udvalgets medlemmer 

Udvalgets medlemmer præsenterede sig selv og de organisationer, 

som har indstillet dem til udvalget. Tina Kristensen deltog på 

vegne af Karoline Amalie Steen (Kommunernes Landsforening). 

 

2. Rammer for Bibliotekernes Koordinationsforum v. Annette Bach 

AB præsenterede rammerne for forummet, der er et netværk for 

videndeling, orientering og dialog bredt i bibliotekssektoren. Intentionen 

er at skabe et bedre overblik over udviklingsretninger og sikre bedre 

grundlag for koordinering af indsatser.  

 



 

 

Side 2 

Forummet har ikke formel beslutningskraft og kan ikke igangsætte 

selvstændige initiativer, men vil kunne bidrage med synspunkter og 

anbefalinger til Slots- og Kulturstyrelsen.   

 

AB fortalte, at Bibliotekernes Koordinationsforum er del af en større 

reorganisering af statens governancestruktur på biblioteksområdet. I 

tillæg til forummet er der nedsat Strategisk Biblioteksudvalg til at 

rådgive ministeren om udviklingsmidlerne samt Nationalbibliografisk 

Udvalg til at rådgive Slots- og Kulturstyrelsen i spørgsmål om 

nationalbibliografien. 

  

2.1. Godkendelse af forretningsorden 

AB gennemgik overordnet udkast til forretningsordenen, der blev 

godkendt uden bemærkninger.  

 

3. Eksisterende strategiarbejde og forventninger 2021 v. alle 

Medlemmerne skiftedes til at orientere om eksisterende strategiarbejde i 

deres udpegende organisationer samt forventninger til, hvad der vil fylde i 

2021. Her ses et udpluk af de orienteringspunkter, der blev fremlagt:  

 

 

 Slots- og Kulturstyrelsen, Annette Bach: I Slots- og Kulturstyrelsen er der 

bl.a. fokus på de nye biblioteksudvalg, den nye rammeaftale med 

centralbibliotekerne, den kommende overgang til nye katalogiseringsregler 

(RDA), rammerne omkring udmøntning af udviklingsmidlerne samt en 

kortlægning af de seneste fem års læselystprojekter, der ender ud i en 

rapport og konference i efteråret. 

 

 Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen Hansen: Danmarks 

Biblioteksforening er optaget af at sætte folkebibliotekerne på den 

national- og kommunalpolitiske dagsorden med spørgsmålet: Hvordan 

opnår vi bibliotekernes fulde potentiale? Derudover har foreningen fokus 

på bl.a. læsning, public service samarbejde, FN’s verdensmål samt 

biblioteket som social og sundhedsmæssig løftestang.  

 

 Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, Karin Englev: 

Visionen hos Danske Fag, Forsknings, og Uddannelsesbiblioteker er at 

sikre synlighed, relationer og kompetencer. Der er fokus på at styrke 

netværket på tværs af forskellige institutioner. Derudover er der fortsat 

fokus på den digitale transformation, fordi al formidling og undervisning 

foregår digitalt, mens samfundet er nedlukket pga. corona-pandemien.  

 

 Kommunernes Landsforening, Tina Kristensen: KL sender et debatoplæg 

ud til alle kommuner med opfordring til en politisk drøftelse af, hvordan 

man udnytter bibliotekernes potentiale på den bedste måde. Derudover 

bl.a. fokus på levering af data og it til bibliotekerne, et projekt med HK 
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Kommunal og Forbundet Kultur og Information om strategisk 

kompetenceudvikling af medarbejdergrupper på bibliotekerne samt 

planlægningen af en politisk kultur- og fritidskonference, der afholdes 

digitalt i 2021. 

 

 Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, Grete Weitze 

Severin: Foreningen arbejder med at udmønte de politiske visioner i 

praksis og har fokus på læselyst og læseglæde hos børn. I 2021 er der 

særligt fokus på bogdropperne, der både inkluderer læsesvage børn og 

børn, der har mistet interessen for læsning. Foreningen afholder desuden 

webinarer, årsmøde og konferencer og arbejder for et tæt samarbejde 

mellem kommunerne og med folkebibliotekerne. 

 

 Bibliotekschefforeningen, Pia Henriette Friis: Foreningen fokuser på 

strategisk biblioteksudvikling og ledelsesudvikling. I 2021 er der særligt 

fokus på Det Digitale Folkebibliotek, hvor Bibliotekschefforeningen bl.a. er 

optaget af, at bibliotekerne finder den rette balance mellem fysiske og 

digitale tilbud, når de fysiske biblioteker åbner igen. En anden vigtig 

dagsorden er samarbejdet med skoler og PLC’er. 

 

 Det Kgl. Bibliotek, Else Refstrup: Det Kgl. Bibliotek har bl.a. et mål om at 

nå bredere ud til borgerne. I den forbindelse anses folkebibliotekerne som 

en vigtig partner, der lokalt kan styrke formidlingen af den fælles, 

nationale kulturarv. Det Kgl. Bibliotek ser endvidere et potentielt 

udviklingsområde i bibliotekerne som lærings- og uddannelsesmiljø. Der er 

et særligt digitalt fokus, hvor der bl.a. arbejdes med digitale kildeservices, 

webinarer, tutorials og streaming af forfatterarrangementer. Mange af 

aktiviteterne er udviklet og afholdt i samarbejde med centralbibliotekerne.  

 

 Det Digitale Folkebibliotek, Søren Mørk Petersen: I den nye forening Det 

Digitale Folkebibliotek er der i 2021 fokus på konsolidering. Foreningen 

skal udarbejde en samlet digital strategi for folkebiblioteksområdet. Der 

skal bl.a. arbejdes med at koble brugere og indhold tættere sammen og 

troværdig personalisering. I 2021 er der desuden fokus på opgradering af 

CMS, ny eReolenGO-app samt forskellige udviklingsprojekter, herunder en 

digital julekalender som e-bog og lydbog. 

 

 Nota, Lene Harder: Nota skal forhandle ny rammeaftale i 2021. Der er 

fokus på at fastholde antallet af aktive brugere og forbedre det digitale 

tilbud, bl.a. ved at gøre det muligt at læse e-bøger direkte i app’en. 

Derudover er der fortsat særligt fokus på børn og unges læselyst og 

formidling bredt, så flest mulige borgere med læsehandicap er bevidst om 

Notas tilbud. Nota er desuden optaget af det kommende EU- 

tilgængelighedsdirektiv, som forventes at få stor betydning i sektoren.   
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 Centralbibliotekerne, Kent Skov Andreasen: Den nye rammeaftale for 

centralbibliotekerne er trådt i kraft og med den står centralbibliotekerne 

stærkere samlet end tidligere om forvaltning af materialeoverbygning og 

udrulning af temaspor. Med temasporet Kultur for alle er der fokus på at 

få fat i målgrupper, som sjældent kommer på bibliotekerne. Desuden fokus 

på bl.a. skalerbarhed, samarbejde med Det Kgl. Bibliotek om udnyttelse af 

ressourcer på tværs samt videreudvikling af centralbibliotek.dk.  

 

Orienteringsrunden tog udgangspunkt i organisationernes nedskrevne 

strategier, handleplaner og lignende, som forummets medlemmer havde 

delt med hinanden forud for mødet. 

 

4. Mødets gang 

Forummet gav udtryk for, at det var spændende at læse og høre om de 

forskellige organisationers strategier og planer. Flere medlemmer sagde, 

at de kunne se muligheder for samarbejde på tværs på baggrund af mødet.  

 

Punktet afstedkom en drøftelse af, hvordan udvalgets møder fremover 

skal være. AB sagde, at Slots- og Kulturstyrelsen til tider vil have brug for 

input på specifikke områder og at der andre gange vil være mulighed for 

temadrøftelser, eventuelt med oplægsholdere udefra.  

 

Der var blandt medlemmerne bred opbakning til temadrøftelser, så 

møderne ikke bliver rene orienteringsmøder. Det blev forslået, at en 

kommende temadrøftelse kunne omhandle understøttelse af det digitale 

bibliotek. 

 

AB afsluttede mødet med at takke for input og sagde, at Slots- og 

Kulturstyrelsen forventer at invitere forummet til et møde senere på året, 

omhandlende indføring af nye katalogiseringsregler (RDA) i Danmark. 

 

5. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 
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