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Strategisk Biblioteksudvalg 

Mødedato: 18. januar 2021 

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 

 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: 

 Erik Hofmeister, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek 

Referat 

 

1. Velkommen v. Annette Bach 

AB bød velkommen til mødet. 

 

2. Oplæg til ministeren v. alle 

AB indledte punktet med at sige, at dagens drøftelse af oplæg til 

ministeren i højere grad ville kredse om forslag til indsatsområder for 

udviklingsmidlerne i 2021 og i mindre grad omhandle de treårige 

strategiske pejlemærker, som var omdrejningspunkt for drøftelserne på 

seneste møde. 

 

Udvalget drøftede udkast til oplæg til ministeren, som Slots- og 

Kulturstyrelsen havde revideret på baggrund af udvalgets drøftelser på 

seneste møde. Udkastet var udsendt til udvalget med mødematerialet. 

 

AB pointerede, at oplægget er for langt til det politiske niveau i sin 

nuværende form, så Slots- og Kulturstyrelsen vil arbejde på at kondensere 

det nuværende oplæg yderligere med udgangspunkt i udvalgets drøftelser. 

Nyt udkast fremsendes til udvalget forud for næste møde.  

 

3. Mødets gang 

Ingen kommentarer. 
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4. Eventuelt 

Det blev vurderet, at det er nødvendigt med et ekstra møde i slutningen af 

januar for at færdiggøre oplægget til ministeren. Udvalgssekretæren 

udsender mødeinvitation på baggrund af den doodle med mulige 

mødetidspunkter, som udvalget allerede har udfyldt.  
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