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Strategisk Biblioteksudvalg 

Mødedato: 11. januar kl. 10-13 

Sted: Online 

 

Deltagere: 

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

 Karoline Amalie Steen, kontorchef, Kommunernes Landsforening 

 Thomas Jensen, læringskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 Erik Hofmeister, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek 

 Søren Mørk Petersen, bibliotekschef Helsingør, Det Digitale Folkebibliotek 

 Thomas Angermann, centralbibliotekschef Gentofte, Centralbibliotekerne 

 Marie Østergård, bibliotekschef Aarhus, Bibliotekschefforeningen 

 Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg, Danmarks Biblioteksforening 

 Signe Thomsen, konsulent, Slots- og Kulturstyrelsen 

 Christoffer Faurskov Nielsen, konsulent, Slots og Kulturstyrelsen 

 

Afbud: 

 Nanna Fiskaali, fuldmægtig, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Referat 

 

1. Velkommen v. Annette Bach 

AB bød velkommen til mødet.  

 

2. Oplæg til ministeren v. alle 

AB fremlagde kort udkastet til oplæg til ministeren, som Slots- og 

Kulturstyrelsen havde udarbejdet med udgangspunkt i udvalgets 

drøftelser på seneste møde. Udkastet var udsendt til udvalget med 

mødematerialet.  

 

Udvalget drøftede Slots- og Kulturstyrelsens udkast til oplæg til 

ministeren, og der var enighed om, at udkastet afspejlede drøftelserne på 

seneste møde. Medlemmerne i udvalget kom skiftevis med kommentarer 

til beskrivelserne af treårige pejlemærker, og udvalget indledte 

efterfølgende en drøftelse af mulige indsatsområder for 

udviklingsmidlerne i 2021.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder videre på oplægget med udgangspunkt i 

udvalgets kommentarer. Nyt udkast fremsendes til udvalget med 

dagsorden til næste møde d. 18. januar. 

 

 



 

 

Side 2 

3. Bevillinger til nettjenester v. Annette Bach 

AB opsummerede udvalgets rolle i forhold til nettjenesternes bevillinger 

og fremlagde Slots- og Kulturstyrelsens forslag til proces for bevillinger til 

nettjenester. Forslaget var desuden fremsendt skriftlig i mødematerialet.  

 

Der var opbakning i udvalget til, at Slots- og Kulturstyrelsen igangsætter 

en proces, hvor der opslås en pulje med ansøgningsfrist i februar som de 

nuværende nettjenester kan søge med henblik på forlængelse af deres 

driftsbevilling til udgangen af 2021. Ansøgningerne behandles skriftligt i 

udvalget.  

 

Flere medlemmer i udvalget gav udtryk for, at de ønskede en længere 

drøftelse vedrørende bevillinger til nettjenester i 2022 og 2023, og punktet 

sættes derfor på dagsorden på et udvalgsmøde i foråret. Et eventuelt 

puljeopslag vedr. driftsbevilling til nettjenester i 2022 og 2023 forventes at 

blive slået op i efteråret 2021.  

 

Konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen Jeppe Bjerregaard deltog under 

punktet. 

  

4. Mødets gang 

Ingen kommentarer.  

 

5. Eventuelt  

Det blev besluttet, at der lægges et ekstra møde i kalenderen i slutningen 

af januar eller starten af februar i forbindelse med oplægget til 

ministeren. Udvalgssekretæren udsender doodle med mulige mødedatoer 

umiddelbart efter mødet. Mødet aflyses, hvis det vurderes, at oplægget 

kan færdiggøres ved skriftlig behandling i udvalget.  
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