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Strategisk Biblioteksudvalg 

Mødedato: 29. januar 2021 

Sted: Online 

 

Deltagere: 

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

 Erik Hofmeister, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek  

 Tina Kristensen, specialkonsulent, Kommunernes Landsforening 

 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 

 Karoline Amalie Steen, kontorchef, Kommunernes Landsforening 

 Nanna Fiskaali, fuldmægtig, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 Thomas Jensen, læringskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

Dagsorden 

 

1. Velkommen v. Annette Bach 

AB bød velkommen til mødet.  

 

Tina Kristensen deltog fra KL i stedet for Karoline Amalie Steen. 

Styrelsen fra Undervisning og Kvalitet deltog ikke, men havde sendt 

skriftlige bemærkninger til punkt 2 Oplæg til ministeren forud for mødet.  

 

2. Oplæg til ministeren, sagsfremstilling 8 v. alle 

På baggrund af drøftelserne på seneste møde havde Slots- og 

Kulturstyrelsen revideret oplægget til ministeren. Det nye udkast var 

udsendt til udvalget med mødematerialet. 

 

AB indledte punktet med at orientere om, at udkastet nu var beskåret til 

en længde, der stemmer overens med bestillingen fra departementet. AB 

fortalte, at Slots- og Kulturstyrelsen havde kondenseret indholdet i 

oplægget ved at fokusere på anbefalingerne af tre strategiske pejlemærker 

samt forslag til indsatsområder for 2021.  

AB orienterede videre om, at udvalgets øvrige opmærksomhedspunkter 

vedrørende bl.a. balancen mellem folkebiblioteker og pædagogiske 
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læringscentre vil indgå i det videre arbejde med konkretisering af 

indsatsområder samt udarbejdelse af puljebeskrivelser og –kriterier. 

Dette arbejder finder sted, når ministeren har forholdt sig til det 

indledende oplæg med strategiske pejlemærker og indsatsområder.  

 

Efter orienteringen drøftede udvalget oplægget ved skiftevis at 

kommentere indholdet og komme med ændringsforslag. Der var bred 

opbakning til oplægget i sin helhed og enkelte forslag til ændringer. 

Blandt ændringsforslagene var et ønske om at gøre indsatsområdernes 

overskrifter mere aktive og et forslag om at fokusere mindre på, hvor 

bibliotekerne er i dag og mere på, hvor bibliotekerne skal hen i fremtiden.  

 

AB rundede punktet af med at takke for input og orienterede om den 

videre proces. Slots- og Kulturstyrelsen reviderer oplægget på baggrund af 

udvalgets kommentarer og sender det herefter til udvalget, der har 

mulighed for at kommentere skriftligt. Herefter tilrettes oplægget en 

sidste gang, inden det oversendes til departementet.  

 

3. Mødets gang 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Eventuelt 

Ingen bemærkninger.  
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