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Strategisk Biblioteksudvalg 

Mødedato: 9. december 2020 

Sted: Online 

 

Deltagere: 

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

 Karoline Amalie Steen, kontorchef, Kommunernes Landsforening 

 Nanna Fiskaali, fuldmægtig, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 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 

 Nina From Jensen, konsulent, Slots- og Kulturstyrelsen 

 Christoffer Faurskov Nielsen, konsulent, Slots og Kulturstyrelsen 

 

Dagsorden 

 

1. Velkommen v. Annette Bach 

AB bød velkommen til mødet og takkede for udvalgets mange faglige input 

til mødematerialet. AB bød særligt velkommen til Thomas Jensen, der er 

ny faglig bisidder i udvalget fra STUK. 

 

2. Eksisterende strategiarbejde v. alle 

Medlemmerne skiftedes til at orientere om eksisterende strategiarbejde i 

deres udpegende organisationer. Orienteringen tog udgangspunkt i 

organisationernes nedskrevne strategier, handleplaner og lignende, som 

udvalgets medlemmer havde fået tilsendt forud for mødet.  

 

AB konkluderede afslutningsvist, at mange fokuspunkter gik igen hos 

organisationerne, heriblandt udviklingen af det digitale bibliotek, 

samarbejde og partnerskaber, læselyst (særligt børns læselyst) og 

biblioteket som demokratisk institution. AB afsluttede med at sige, at de 

fælles fokuspunkter er med til at sikre et godt afsæt for udvalgets arbejde 

fremover.  

 

3. Begrebsafklaring v. Annette Bach 

AB fremlagde Slots- og Kulturstyrelsens indstilling om at udarbejde 

treårige strategiske pejlemærker for udviklingsmidlerne, der årligt 

konkretiseres yderligere i indsatsområder og udmøntes igennem pulje og 
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eventuelt initiativer. AB understregede, at der var tale om strategiske 

pejlemærker for udviklingsmidlerne og ikke for hele bibliotekssektoren. 

 

Udvalget drøftede indstillingen og flere medlemmer gav udtryk for, at det 

er vigtigt, at de strategiske pejlemærker ikke bliver for smalle og dermed 

skaber uhensigtsmæssige udfordringer, når pejlemærkerne skal 

konkretiseres i årlige indsatsområder.  

 

I forlængelse heraf blev der udtrykt ønske om, at der, uanset pejlemærker 

og indsatsområder, skal være plads til, at udviklingsmidlerne kan støtte 

det ”uventede”, det som ingen havde tænkt på - eksempelvis via 

muligheden for at søge støtte til frie forsøg uden for indsatsområde.  

  

AB konkluderede, at udvalget foreløbigt arbejder videre med 

udarbejdelsen af rummelige treårige strategiske pejlemærker, der årligt 

konkretiseres i indsatsområder, der udmøntes i pulje og initiativer. 

Herunder tilføjes endnu et lag, der omhandler de kriterier, der opstilles i 

forbindelse med puljeopslag inden for de årlige indsatsområder. 

 

4. Oplæg til ministeren v. Annette Bach 

Udvalget havde forud for mødet sendt stikord til udvalgssekretæren ud fra 

spørgsmålet: Inden for hvilke områder er der størst udviklingspotentiale og 

–behov for landets folkebiblioteker? Besvarelserne blev grupperet i temaer 

og sendt med ud til udvalget som mødemateriale. 

 

AB indledte punktet med at skitsere rammerne for udvalgets oplæg til 

ministeren og gav herefter ordet på skift til udvalgets medlemmer, der 

fremlagde bud på pejlemærker og hvorfor, at lige netop disse pejlemærker 

var aktuelle. Undervejs kommenterede og supplerede det øvrige udvalg.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder på baggrund af drøftelserne et 

råudkast til oplæg til ministeren, som udvalget kan arbejde videre med på 

mødet i januar. Udkastet sendes til udvalget med dagsorden til næste 

møde d. 11. januar 2021. 

 

5. Bevillinger til nettjenester v. Annette Bach   

Punktet blev udskudt til mødet d. 11. januar 2021.  

 

6. Mødets gang 

Udvalget udtrykte tilfredshed med mødets gang og mødematerialet. 

 

7. Eventuelt 

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

forbindelse med udarbejdelsen af oplæg til ministeren. Desuden afholder 

Slots- og Kulturstyrelsen møde med Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet vedrørende deres rolle og ressourceforbrug i udvalgsarbejdet.   
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