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Strategisk Biblioteksudvalg 

Mødedato: 16. april 2021 kl. 10-13 

Sted: Online 

Deltagere: 

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

 Tina Kristensen, specialkonsulent, Kommunernes Landsforening 

 Nanna Fiskaali, fuldmægtig, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 Erik Hofmeister, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek  

 Thomas Angermann, centralbibliotekschef Gentofte, Centralbibliotekerne 

 Marie Østergård, bibliotekschef Aarhus, Bibliotekschefforeningen 

 Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg, Danmarks Biblioteksforening 

 Signe Thomsen, konsulent, Slots- og Kulturstyrelsen 

 Lisbet Vestergaard, specialkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen 

 Jeppe Bjerregaard Jessen, konsulent, Slots- og Kulturstyrelsen 

 Christoffer Faurskov Nielsen, konsulent, Slots og Kulturstyrelsen 

 

Afbud 

 Karoline Amalie Steen, kontorchef, Kommunernes Landsforening  

 Søren Mørk Petersen, bibliotekschef Helsingør, Det Digitale Folkebibliotek 

 Thomas Jensen, læringskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagorden v. Annette Bach 

AB bød velkommen, og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

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

 

2. Meddelelser fra udvalgsmedlemmer eller sekretariat v. alle 

AB orienterede om, at de strategiske pejlemærker for udviklingsmidlerne 

blev offentliggjort af ministeren på Det Bibliotekspolitiske Topmøde d. 8. 

april 2021. Ministeren havde forud for offentliggørelsen drøftet 

pejlemærkerne med KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg. AB fortalte, at 

ministeren ikke skal inddrages yderligere i konkretiseringen af 

indsatsområder, men først orienteres, når midlerne udmøntes i efteråret. 

 

AB fremlagde Slots- og Kulturstyrelsens overvejelser om den fremtidige 

placering af Orla-prisen, en litteraturpris for børne- og ungdomsbøger. 

Kriterier for en fremtidig partner er, at det skal være et større bibliotek, 

som i forvejen afholder en markant og relevant begivenhed, hvor 



 

Side 2 

prisoverrækkelsen kan falde naturligt ind. Samtidig er det vigtigt, at 

biblioteket kan tilføre Orla-prisen en digital dimension. Desuden skal 

opgaven placeres, så der sikres en geografisk fordeling og spredning af de 

statslige opgaver.  

 

AB fremlagde for udvalget, at Aarhus Bibliotekerne opfylder kriterierne 

og fra styrelsens synsvinkel er den mest oplagte kandidat til at videreføre 

Orla-prisen. Udvalget tilsluttede sig overvejelserne og indstillingen af 

Aarhus Bibliotekerne som den oplagte kandidat. Slots- og Kulturstyrelsen 

går derfor i dialog med Aarhus Bibliotekerne om mulig placering af Orla-

prisen. Bibliotekschef i Aarhus, Marie Østergård, deltog ikke i 

drøftelserne vedr. Orla-prisen.  

 

Ingen meddelelser fra andre udvalgsmedlemmer. 

 

3. Orientering om næste møde v. Christoffer Faurskov Nielsen 

 Udvalgssekretær Christoffer Faurskov Nielsen orienterede om, at mødet i 

juni kunne blive aflyst afhængig af udvalgets beslutninger under punkt 5 

og punkt 6.  

 

 Senere på mødet blev det besluttet at aflyse mødet i juni, men i stedet 

afholde et en times ekstramøde online i maj udelukkende med fokus på 

puljeopslag for Udviklingspuljen. Udvalgssekretæren udsender doodle 

med mulige mødedatoer i maj. Mødet aflyses, hvis det vurderes, at 

puljeopslaget kan færdiggøres ud fra skriftlige kommentarer fra udvalget.  

 

4. Kortlægning af læselystprojekter v. Lisbet Vestergaard 

AB introducerede Slots- og Kulturstyrelsens projekt om at kortlægge 

læselystprojekter fra 2014-2019, der har fået støtte fra Slots- og 

Kulturstyrelsen. AB præsenterede specialkonsulent Lisbet Vestergaard, 

der er ansat til at lave kortlægningen. 

 

Lisbet Vestergaard præsenterede projektet og de foreløbige resultater fra 

desktop research og spørgeskemaer. Næste fase er interviews med aktører 

fra tidligere projekter. Kortlægningen præsenteres i efteråret 2021. 

 

Efter præsentationen gav udvalget input til, hvilken type anbefalinger, 

som kortlægningen kunne munde ud i. Et input fra udvalget var, at der 

fremadrettet tænkes evaluering og videndeling ind fra projekters start.  

 

5. Udviklingspuljen – puljeopslag 2021 v. Signe Thomsen 

AB fortalte, at Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af udvalgets oplæg 

til ministeren samt hidtidige drøftelser i udvalget har udarbejdet et 

udkast til puljeopslag for Udviklingspuljen. 
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Signe Thomsen, konsulent og koordinator for udviklingspuljen, 

præsenterede udkastet til puljeopslag og overvejelserne bag. Efterfølgende 

kommenterede udvalgsmedlemmerne på skift udkastet. Der var enighed i 

udvalget om, at pejlemærkerne skal inkluderes i puljeopslaget. AB 

understregede vigtigheden af, at puljeopslagets kriterier er tydelige og 

præcise, da de skal bruges i vurderingen af ansøgninger.   

 

Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder et nyt udkast på baggrund af 

udvalgets drøftelser og skriftlige kommentarer. Udkastet sendes til 

skriftlig kommentering i udvalget hurtigst muligt, hvorefter udvalget har 

en uge til at indlevere kommentarer. Hvis nødvendigt afholdes der en 

times møde online i udvalget medio maj med henblik på færdiggørelse af 

puljeopslaget. 

 

6. Nettjenester 2022-2023 v. Jeppe Bjerregaard Jessen 

AB præsenterede konsulent Jeppe Bjerregaard Jessen, der er 

sagsbehandler på sager, der vedrører bibliotekernes nettjenester.  

 

Jeppe Bjerregaard Jessen fremlagde sagsfremstillingen, og udvalget 

drøftede efterfølgende de fremadrettede kriterier for driftstilskud til 

nettjenester i 2022-2023. Der var i udvalget enighed om at slå en pulje op, 

der giver driftstilskud i hele perioden 2022-2023.  

 

Blandt kriterierne i puljeopslaget skal være en vurdering af ansøgers 

udviklingsplaner, herunder planer for fremtidig drift efter udløb af tilskud 

samt planer for mulige samarbejder. Desuden skal det fremgå, at 

eksisterende nettjenester i solid drift vægtes højt.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder udkast til puljeopslag på baggrund af 

udvalgets drøftelser om kriterier. Udkastet sendes til skriftlig 

kommentering i udvalget hurtigst muligt sammen med en oversigt over de 

nuværende nettjenesters brugsdata. Det er planen, at puljen slås op i 

starten af juni med ansøgningsfrist i starten af september. 

 

7. Mødets gang 

Ingen kommentarer 

 

8. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 


