Forretningsudvalgsmøde
Dato: Mandag den 22. oktober 2018 kl. 12.00-16.00
Mødested: Aarhus, DOKK1, Undervisningslokale 2
Deltagere:
Steen Bording Andersen
Jane Jegind
Evan Lynnerup
Kim Valentin
Paw Ø. Jensen
Jakob G. Lærkes
Lars Bornæs
Anette W. Godt
Sekretær for udvalget:
Michel Steen-Hansen
Afbud:
Thomas Angermann (modtaget 23. august)
Inge Dinis (modtaget 29. september)
Kl. 13.00 – 13.45 under behandling af punkt 4, deltager direktør Jane Wiis, DBC A/S og Partner Søren
Grinsted, Public.
1.

Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsfremstilling
Dagsorden og udkast til referat fra mødet den 20. august godkendes.
Indstilling
Godkendes.
Afgørelse
2.

Debatten om bibliotekerne med KL og Kulturministeren

Sagsfremstilling
FU har løbende drøftet det initiativ som Kulturministeren har præsenteret bl.a. på Det
Bibliotekspolitiske Topmøde om at debattere rammerne for fremtidens biblioteker.
Kulturministeriet og KL har aftalt en møderække med fire debatmøder om fremtidens
folkebiblioteker. Dette blev oplyst på debatten mellem Kulturministeren og formanden
for KL’s Erhvervs- og Kulturudvalg, som vi havde arrangeret på Folkemødet og
efterfølgende uddybet på vores debat på Kulturmødet på Mors.
Efterfølgende har Danmarks Biblioteksforenings formand og direktør holdt møde med
Kulturministeren, for at drøfte debatform og samarbejde. På mødet blev det klart, at KL
og Kulturministeriet ikke ønsker at inddrage bibliotekerne direkte i at arrangere

debatterne.
Debatterne vil ikke blive offentlige, men med et indbudt publikum fire forskellige steder i
landet. På mødet blev vi stillet i udsigt at få oplyst emner, datoer og sted, hvilket de
gjorde samtidig med offentliggørelsen af de fire debatter den 9. september.
Denne debat er også centralt punkt for Bibliotekernes Dialogforum (samarbejdsorganet
for alle biblioteksorganisationerne i Danmark, tidligere kaldt Biblioteksparaplyen). Her
har man i fællesskab skabt fem pejlemærker for fremtidens biblioteker, som er sendt
som åbent brev til Kulturminister og formanden for KL’s Kultur- og Erhvervsudvalg.
Efter afsendelse af det åbne brev med pejlemærkerne, har de tre formænd for
Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening, sammen
skrevet et indlæg i Altinget den 2. oktober, under overskriften Sådan kan vi udløse
bibliotekernes fulde potentiale

Den 9. september blev KL og Kulturministeriets første fire debatmøder som nævnt
offentliggjort.
Samtidig med dette blev Danmarks Biblioteksforening i en mail stillet et møde i udsigt
om, hvordan man kan ”skabe gode rammer for, at resultaterne af borgerdebatten i
efteråret, kan give input til den debat ministeren og udvalgsformanden gerne vil have
med bibliotekssektoren i foråret”. Det er vi i gang med at planlægge.

Debatmøderne
Ministeriet skriver til Danmarks Biblioteksforening at til ”debatmøderne udelukkende er
inviteret ansatte/studerende fra det pågældende sted, og formålet er at få dem til at
bidrage med deres input igennem en række mindre aktiviteter og en efterfølgende dialog
med minister og udvalgsformand. Enkelte steder kan der også dukke en lokalpolitiker op.
Det væsentlige er, at borgerne har mod på at give deres mening til kende uafhængigt af
om de er biblioteksbrugere eller ej.” Dog har Danmarks Biblioteksforening fået lov at
sende én observatør til alle møderne.
Møderne afholdes således:
26. oktober
For Ansatte på den private virksomhed Meko-print og borgere fra Rebild Kommune
1. november
For Elever på Svendborg Erhvervsskole
1. november
For Studerende i Kolding
8. november
I dialog på tværs af generationer mellem ældre og gymnasieelever i Hvidovre.
De fire dialogmøder kombineres med en parallel digital debat via Facebook, hvor alle har
mulighed for at bidrage med deres synspunkter. Til foråret er det planen, at debatten
skifter fokus og inddrage selve bibliotekssektoren.”
Danmarks Biblioteksforenings direktør har den 30. oktober aftalt et møde med
embedsmænd fra ministeriet, KL og DBC om bibliotekernes involvering i denne debat.

Indstilling
Sagen drøftes.
Afgørelse
3.

National Læsestrategi

Sagsfremstilling
Danmarks Biblioteksforening har taget initiativ til at formulere en national læsestrategi for
børn og unge. Baggrunden er blandt andet undersøgelsen Børns læsning 2017: Overblik og
indblik.
Dette initiativ igangsættes også i efteråret, hvor Tænketanken Fremtidens Biblioteker har til
opgave at gennemføre et forløb, der skal skabe grundlaget for en national strategi, og som
på vegne af Danmarks Biblioteksforening havde inviteret til en arbejdsdag den 26.
september. Drøftelser og pointer fra dagen vil blive opsamlet i et katalog med input til den
videre proces, som vil danne udgangspunkt for debat på repræsentantskabets møde fredag
den 26. oktober.
Direktøren vil på mødet præsentere hovedpunkterne fra processen og ideer til det videre
forløb.
Danmarks Biblioteksforenings Lærings- og Digitaliseringsudvalg har arbejdet med den
nationale strategi som fokusområde, samt at skabe en stor national konference om emnet i
2019. Det anbefales at delegere arbejdet til dette udvalg.
Danmarks Biblioteksforenings formand og direktør har afholdt møde med både
Undervisningsminister og Kulturminister om ideen, som begge var positive. Det aftaltes
med Kulturministeren medio september at fremsende oplæg til hende om læsestrategi.
Som herefter vil indkalde til fælles møde med undervisningsminister og Danmarks
Biblioteksforening.
Indstilling
Der fremlægges ideer til det videre forløb, og tages stilling til i hvilken form de skal
præsenteres for Repræsentantskabet.
Lærings- og Digitaliseringsudvalget arbejder videre med at arrangerer et forløb frem mod
en større konference om emnet i 2019.
Afgørelse

4.

Muligt samarbejde om PR- og kampagneaktivitet for bibliotekerne

Sagsfremstilling
DBC har arbejdet på et oplæg til en fælles branding kampagne for bibliotekerne.
Adm. Direktør Jane Wiis, DBC A/S og Partner Søren Grinsted, Public, deltager under punktet
og vil på mødet fremlægge prospekt for DBC’s planlagte landsdækkende pr- og
kampagneaktivitet for bibliotekerne og samtidig invitere til drøftelse af muligheder for
Danmarks Biblioteksforenings engagement som medafsender og samarbejdspartner.

Indstilling
Sagen drøftes og der tages stilling til det videre forløb.
Afgørelse

5.

Evaluering af kampagnen ORD

Sagsfremstilling
Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge '18 og en stor del af Danmarks Biblioteker var hele ugen
være fyldt med ORD på helt anderledes og kreative måder.
Der var 89 kommuner, der havde tilmeldt en kampagneambassadør, som stod for at
koordinere de lokale aktiviteter. Det er dog vanskeligt at danne sig et samlet overblik over
hvor mange aktiviteter der er gennemført lokalt, men Danmarks Biblioteksforening er ved
at lave en undersøgelse blandt alle de tilmeldte.
På mødet vil direktøren gennemgå resultaterne, samt vise gennemslaget i den
landsdækkende presse.
Specielt konkurrencen om Danskernes Yndlingsord fik en del omtale i lokale og nationale
aviser, samt i DR P1 eftermiddag, P1 Morgen, TV2 Aftenshowet, Go Morgen Danmark, TV2
22 Nyheder m.m.

Se mere her
På mødet samler vi op og evaluerer, med henblik på at tegne skitsen for hvordan vi skal
gribe kampagner an næste år.
Direktøren har efter kampagnen afholdt møde med alle Centralbibliotekslederne med
henblik på at skabe et overblik og måske etablere et årshjul for bibliotekernes forskellige
kampagner.
Det vil der blive arbejdet videre med og direktøren holder endnu et møde i januar med
CB’erne for at lave en færdig skitse til et årshjul.
Indstilling
Der tages stilling til hvordan der arbejdes med kampagner i 2019.

Afgørelse

6.

Partnerskab med ”ABC for mental sundhed”

Sagsfremstilling
Danmarks Biblioteksforening er inviteret med i partnerskabskredsen for ”ABC for mental
sundhed”.
ABC for mental sundhed bygger på en partnerskabstankegang, hvor indsatsen løftes i
fællesskab af foreninger, organisationer og kommuner. På den måde bliver ABC for mental
sundhed udviklet og tilpasset behov og ønsker i lokale foreninger, organisationer,
kommuner etc.
ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede mental sundhedsfremme indsats,
der retter sig mod hele befolkningen. Indsatsen går ud på at gøre befolkningen opmærksom
på, hvad man selv kan gøre for at fremme egen og andres mentale sundhed. Samtidig har
ABC for mental sundhed et stærkt fokus på at skabe de bedste rammer og betingelser for
danskernes trivsel. Mental sundhed er noget, vi skaber sammen.
Danmarks Biblioteksforenings bidrag er, at få biblioteker til at deltage og skabe fundament
for at Mental Sundhed også er en del af deres hverdag og aktiviteter.
Direktøren har holdt møde med projektlederen og anbefaler at indgå i partnerskabet, samt
udpege en fagperson til at deltage i en styregruppe.

Indstilling
At indgå i partnerskabet og udpege en fagperson til at indgå i styregruppe.
Afgørelse

7.

Høring over Europa-Parlamentets holdning til direktivforslag om ophavsret på det digitale
marked
Bilag: Danmarks Biblioteksforenings Høringssvar - Europa-Parlamentets holdning til dirforslag om ophavsret på det digitale marked den 3. oktober 2018
Sagsfremstilling
Europa-Parlamentet har den 12. september 2018 fastlagt sin position til direktivforslaget
om ophavsret på det digitale indre marked. Med henblik på at forberede de kommende
forhandlinger om direktivforslaget har Kulturministeriet derfor sendt Europa-Parlamentets
forhandlingstekst i høring.
Både i IFLA, EBLIDA og Danmarks Biblioteksforening har vi arbejdet en del med hele
komplekset omkring Det digitale Indre Marked, da det kan få stor betydning for
bibliotekernes muligheden for at købe, opbevare, bruge og udlåne digitale materialer.
Materialet i forbindelse med den oprindelige høring kan findes her:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59904

Forslaget har siden været forhandlet i Rådet og Europa-Parlamentet, der begge har fastlagt
deres respektive positioner til forslaget. Både Europa-Parlamentet og Rådet mener, at flere
af Kommissionens forslag skal ændres – i visse tilfælde væsentligt.
Holdningerne indeholder herudover en række nye regler, som ikke var en del af EuropaKommissionens oprindelige forslag,
Med henblik på at forberede de kommende forhandlinger om direktivforslaget vurderer
Kulturministeriet, at der er behov for at sende Europa-Parlamentets holdning i høring.
Europa-Parlamentets holdning kan findes på dansk og engelsk
Danmarks Biblioteksforening og følgende øvrige organisationer i Bibliotekernes
Dialogforum - Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, Danske Fag-, Forsknings- og
Uddannelsesbiblioteker og Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre - takker
for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med parlamentets holdning til
direktivforslag om ophavsret på det digitale marked.
Det er generelt overordentligt velkomment, at copyright nu også styrkes i en digital
kontekst. Det bør dog samtidig sikres, at videns- og informationstilgængelighed for såvel
studerende, forskere som borgere generelt via biblioteker og bibliotekstjenester ikke
forringes, men også tilgodeses, ligesom bibliotekers effektivitet og arbejdsvilkår i relation til
copyrightbestemmelser fortsat sikres.
På baggrund af det fremsendte høringsmateriale på engelsk sendes vores kommentarer
tilsvarende på engelsk, formuleret i samarbejde med vore internationale copyrightrådgivere i de internationale biblioteksforeninger, IFLA og EBLIDA, og til brug for de
kommende forhandlinger. Se bilag Danmarks Biblioteksforenings Høringssvar - EuropaParlamentets holdning til dir-forslag om ophavsret på det digitale marked den 3. oktober
2018.
På mødet orienteres om sagen og det drøftes hvordan vi skaber en bredere politisk dialog
om sagen.
Indstilling
Der tages stilling til, hvordan der skabes politisk opmærksomhed om sagen både i EU og
blandt de danske politikere om embedsmænd.
Afgørelse

8.

IFLA

Sagsfremstilling
IFLA’s årsmøde fandt i år sted i Kuala Lumpur, Malaysia. Fra Danmarks Biblioteksforening
deltog formandskabet, som på mødet vil orientere om mødet.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker havde en udstilling om deres læsevaneundersøgelse
på IFLA-kongressen, finansieret af Danmarks Biblioteksforenings Fond. For den udstilling
vandt de Best IFLA Poster 2018 med temaet 'Childrens Reading Habits in a Digitized World'
Stort tillykke til Tænketanken og dens leder Lotte Hviid Dhyrbye!
Læs mere om temaet.
Indstilling
Sagen drøftes.
Afgørelse
9.

Drøftelse af repræsentantskabsmøde
Bilag: Strategi 2030 og Dagsorden til repræsentantskabsmødet

Sagsfremstilling
På fredag den 26. oktober afholdes repræsentantskabsmøde i Bellacentret i København.
Det sker mens der er Bogforum, så der vil samtidig blive afholdt en del debatter på
Danmarks Bibliotekers Stand. En stand og program som Danmarks Biblioteksforening
koordinerer, med støtte fra en række biblioteker, foreninger og virksomheder.
På selve repræsentantskabsmødet vil Strategi 2030 blive fremlagt, som det fremgår af
dagsordenen til mødet, som er medsendt til dagsordenen sammen med oplægget til
Strategi 2030.
Indstilling
Sagen drøftes.
Afgørelse

10.

Folkeoplysning og biblioteker

Sagsfremstilling
Sidste år vedtog Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd at lave et
samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets
folkebiblioteker i fællesskab i endnu højere grad kan skabe en aktiv demokratiudvikling,
som kan styrke den lokale debat og deltagelse om at opfordre kommunerne til at skabe
udviklingsplaner for området.
Det blev sendt til alle de nyvalgte lokalpolitikere, samt alle folkebibliotekerne og
oplysningsforbundene, med opfordring om at skabe fælles udviklingsplaner.
I de seneste uger er der imidlertid igen opstået en debat om manglen på samarbejde og
bibliotekerne er blevet beskyldt for konkurrenceforvridning. En debat som ikke er ført i det
mest frugtbare tone.
Politiken havde i sidste uge denne artikel ”Biblioteker stjæler fritidstilbud”
Videncenter for Folkeoplysning har efterfølgende udgivet en kommentar af John Meinert
Jacobsen, direktør i AOF Aftenskolerne bløder, mens bibliotekerne skummer fløden

Formand og næstformand arbejder i skrivende stud på svar, men vil gerne drøfte sagen
med Forretningsudvalget med henblik på, at skabe yderlige dialog mellem folkebiblioteker
og folkeoplysning.
Formand og direktør planlægger møde med Dansk Folkeoplysnings Samråd for at styrke
dialogen yderligere.

Indstilling
Til drøftelse.
Afgørelse
11.

Bibliotekerne og verdensmålene

Sagsfremstilling
Nogle danske folkebiblioteker arbejder med FN’s verdensmål, men meget forskelligt i de
forskellige kommuner.
Danmarks Biblioteksforening har haft fokus på verdensmålene bl.a. i forbindelse med Det
Bibliotekspolitiske Topmøde – se mere
Danmarks Biblioteksforenings direktør har også har arbejdet med verdensmålene i UNESCO
sammenhæng – se mere På samme vis har man i IFLA løbende arbejder med målene – se
mere
På opfordring af næstformand Jane Jegind tager vi en drøftelse af hvordan Danmarks
Biblioteksforening kan arbejde mere systematisk med verdensmålene. Bl.a. på baggrund af
inspiration af den Norske Biblioteksforenings udrulning af et overblik over, hvordan
bibliotekerne
arbejder med FN’s verdensmål og hvilke af dem. Se mere
Norges Biblioteksforenings udrulning af et overblik over, hvordan bibliotekerne arbejder
med FN’s verdensmål og hvilke af dem. Her kommer et link til inspiration:
https://norskbibliotekforening.no/2018/03/ditt-bibliotek-oppfyller-fns-mal-forbaerekraftig-utvikling/

Indstilling
Sagen drøftes, og der tages stilling til om der skal afsættes et temamøde i FU regi eller
hvordan der skabes mere fokus på FN’s verdensmål i bibliotekerne.
Afgørelse

12.

Fremtidige møder

Sagsfremstilling
26.10-2018
Repræsentantskabsmøde i Bella Centret København
26.11-2018
Lærings- og Digitaliseringsudvalget
07.01-2019 13:00 - 17:00 Forretningsudvalgsmøde, Vartov København
17.-18.01-2018
Nordisk møde i Helsinki
11.-12.04-2019
Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Esbjerg
Indstilling
Afgørelse

13. Eventuelt

Steen Bording Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør

