Forretningsudvalgsmøde
03.07.2019
REFERAT
Dato: mandag den 17. juni, KL 10.00-13.30.
Mødested: NYT MØDESTED: Odense Slot, Nørregade 36, 5000 Odense C. Mødelokale "Salen", 1. sal - benyt
indgang C i indre slotsgård.
Deltagere:
Steen Bording Andersen
Jane Jegind
Jakob G. Lærkes
Lars Bornæs
Anette W. Godt
Inge Dinis
Thomas Angermann
Evan Lynnerup
Paw Ø. Jensen
Afbud:
Kim Valentin
Sekretær for udvalget:
Michel Steen-Hansen

1.

Godkendelse af dagsorden og referat
Bilag: referat den 10. april 2019
Sagsfremstilling
Dagsorden og udkast til referat fra den 10. april godkendes.
Indstilling
Godkendes.
Afgørelse.
Tiltrådt.

2.

National Læsestrategi
Bilag: nationalstrategi.dk & En stærk læsekultur hos børn og unge: Et oplæg til en national læsestrategi
Sagsfremstilling
I arbejdet med at skabe grundlaget for en National Læsestrategi har
DB nedsat en Koalitionsgruppe, som nu har afholdt sit sidste møde
og lavet udkast til ”En stærk læsekultur hos børn og unge: Et oplæg
til en national læsestrategi” som skal præsenteres på høringen på
Christiansborg den 11. september og som har været udsendt til FUs
kommentering.
FU-mødet indledes med oplæg fra Lisbeth Vestergaard fra
Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Oplægget vil tage
udgangspunkt i ”En stærk læsekultur hos børn og unge: Et oplæg til
en national læsestrategi”, og vil lægge op til at FU drøfter
indholdsdelen.
På mødet vil direktøren orientere om processen frem mod
høringen. Der vil i juni blive afholdt et arbejdsgruppemøde med
nogle af de medlemmer fra Koalitionsgruppen, som gerne vil
deltage i den videre planlægning og finansiering af høringen.
Lærings- og Digitaliseringsudvalget har ikke afholdt møde siden det
fælles møde i Odense, men har en væsentlig aktie i høringen på
Christiansborg om National Læsestrategi, hvor ideerne fremlægges.
Det kan også overvejes at invitere udvalget til planlægningsmøde.
Se 2019 Strategi seminar output læring og digitalisering
På Bibliotekschefforeningens årsmøde i februar gav det håndslag
på, at de i det kommende år vil sætte fokus på børn og unges
læsning. DB er i dialog med BCF om hvordan vi skal styrke den
fælles indsats.

Indstilling
At komme med input til høring og det videre forløb i forbindelse med Den Nationale Læsestrategi,
herunder den nationale politiske forankring.
Afgørelse
Der var opbakning til de tre konkrete ønsker om handling, der var skitseret i det eftersendte bilag:
”Resumé; En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi” efter en tilretning med
større fokus på inddragelse af børn og unge, samt at gøre dem mere handlingsorienterede.
Tre konkrete ønsker om handling
Danmarks Biblioteksforening og gruppen bag dette strategioplæg tager selv flere initiativer for at fremme
læsning – bl.a. Verdensbogsugen, undervisningssamarbejder og aktiviteter på folkebibliotekerne.

Men der skal mere til, hvis målene skal nås.
•
•
•

Vi foreslår derfor, at der afsættes midler til at omsætte de syv indsatsområder til en samlet strategi
med konkrete initiativer, der kan styrke læsningen på tværs af kultur-, undervisnings-, social- og
sundhedspolitik og på tværs af uddannelser.
Desuden foreslår vi, at børn og unge inddrages aktivt i at udforme en handlingsplan, der skal følge
op med konkrete tiltag i den nationale læsestrategi, sådan at danske børns læselyst stiger i de
internationale undersøgelser.
Og så foreslår vi, at børn og unges læsning og læselyst fremhæves som en prioriteret opgave i alle
relevante love, bekendtgørelser og studieordninger samt i landets kommuner på tværs af
forvaltninger.

Det er nødvendigt.
Der laves program for høringen på Christiansborg, som udsendes i udkast før sommerferien. Høringen
afholdes i tidsrummet den 11. september kl. 10.00-12.00 (måske til 14.00).
Vi skal gerne have minimum én minister på, og så en række keynotes og politikere.
Arbejdsgruppen har efter FU-mødet anbefalet, at hvis ikke der er nedsat en regering den 15. august
udskyder vi høringen.

3.

Drøftelse af Tænketankens Fremtid
Bilag: Tænketanken aktivitetsoversigt okt. 2017-19
Sagsfremstilling
Tænketanken har fungeret som medlemsfinansieret projekt under DB med projektansat leder i snart 7 år.
Projektperioderne har været 2-årige og der har i gennemsnit været ca. 30 - 35 biblioteker og ca. 5
biblioteksorganisationer, der har bidraget med finansiering og ikke mindst med opbakning, indhold,
relevans og faglig troværdighed. Denne projektperiode udløber 30. september 2019.
Tænketanken har i løbet af årene haft driftsindtægter via medlemmer på gennemsnitligt 800.000 kr. Dette
indtægtsgrundlag dækker løn til leder og student samt mindre drifts- og aktivitetsudgifter. Hertil kommer
projektindtægter via puljer og fonde til aktiviteter. DB huser desuden Tænketanken, og Tænketanken har
derfor ikke udgifter til kontor, bogholderi m.m.

Basisdriftsbudget pr år
Udgifter I alt
Løn (projektledelse &
Studenter/praktikanter)
IT & telefoni
Repræsentation, gaver, honorar (eksterne)
Rejser
Formidling
Lokaleleje
Porto og fragt
Administration
Diverse
Aktiviteter (uspec.)
Udgifter I alt

790.000
8.000
10.000
10.000
7.000
0
2.500
10.000
2.500
20.000
860.000

Indtægter (før projekter)
I alt
Partnere (4 (SDU 5)
Sponsorer (3/4)
Biblioteker (34)
I alt

Forventet
365.000
75.000
401.500
841.500

Partnerne bag Tænketanken er Bibliotekschefforeningen, Bibliotekarforbundet, INF, DFFU og Danmarks
Biblioteksforening, der også administrerer projektet. Repræsentanter for disse organisationer udgør også
en styregruppe for Tænketanken.
Ud over basisdriftsøkonomien har der i Tænketanken været en omsætning på mellem 1 og 3 mio. kr. årligt,
da udgangspunktet er, at alle undersøgelser og projekter skal eksternt finansieres.
Danmarks Biblioteksforenings har i alle år ydet et direkte tilskud til Tænketanken på 250.000 kr. Formelt
udløber Tænketankens mandat 30. september, hvorfor Tænketankens leder formelt er opsagt, men en
sindet skrivelse om forlængelse, hvis FU anbefaler en forlængelse.
Direktøren anbefaler, at man fortsætter projektet med Tænketanken Fremtidens Biblioteker i en 2-årig
periode, hvilket også er anbefalingen fra styregruppen. Desuden at DB indregner et årligt tilskud på 250.000
til Tænketanken i en 2-årig periode på samme betingelser som i den forløbne 2-års periode, under
forudsætning af at Tænketanken tegner aftaler der sikrer en tilstrækkelig finansiering.
Indstilling
At der budgetteres med tilskud til Tænketanken på 250.000 kr. om året i 2020 og 2021.
Afgørelse
Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at der fortsat skal arbejdes med fokus på digitalisering, brugen
af de digitale medier og læsningen, og skabe nye partnerskaber bl.a. med KL ud fra deres pejlemærker.
Det skal afsøges om der er flere, der vil være bidragydere, og fortsat arbejdes målrettet med
fondsfinansiering.
4.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde
Bilag: Program - Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2019
Regnskab 2019, Evaluering Topmøde 2019
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet en evalueringsrapport, som vil blive gennemgået på mødet og som bør danne
udgangspunkt for næste års Topmøde i Sønderborg.
Årets bibliotekspolitiske topmøde endte med et overskud på 193.000 kr. Det skyldes, at der var 460
deltagere, og Topmøderne budgetteres med at der ved et deltagerantal på 400 skal være balance, så ved et
højere deltagerantal vil der ofte et mindre overskud.
I 2020 er det 100-året for genforeningen, og med afholdelse af topmødet i Sønderborg bør der være
tematiske sammenhænge med det. For eksempel om det unikke i at flytte en grænse med en afstemning og
et udpræget samarbejde med mindretal.

Indstilling
Sagen drøftes og debatoplæg tilpasses.
Afgørelse
FU var overordnet tilfredse med programsætning og den praktisk afvikling af Topmøde 2019.
FU fremhævede, at der skal skabes mere tid og nye formater til debat, samt skærpelse af debattemaer.
• Man skal udnytte mere, at der er samlet så mange politikere.
• Der skal flere unge fra sektoren med, og arbejdes med tiltag der kan tiltrække dem.
• Der skal opdyrket debatter med ”Uenighedskompetencer”
Aktivering af salen med fysiske tilkendegivelser Gerne formater a la Workshop og Talks.
Der må gerne tænkes i andre underholdende formater og dans behøver ikke være et af elementerne.
Formandskabet – vil gerne inddrages i arrangement gruppen sammen med værtskommune og sekretariat, i
det omfang de har tid.
I forlængelse af debatten lagde FU op til, at der skal påbegyndes en ”Strukturdebat” om
biblioteksforeningens organisation, valgprocedure og hvor beslutningerne tages, hvilket vil have indflydelse
på hvordan de fremtidige topmøder skal arrangeres. Som det er nu, er der kun generalforsamling hvert
fjerde år, og derfor skal der formelt ikke vedtages noget på Topmøderne, men man kunne arbejde med
oplæg til flere politiske beslutninger i en form på topmøderne.

5. Det bibliotekspolitiske 2022
Sagsfremstilling
Odense vil gerne byde ind på afholdelse af DBs Topmøde i 2022.
Det ekstraordinære består i, at de kan tilbyde det nyetablerede koncert- og konferencehus Odeon i Odense
City som konferencested vederlagsfrit i dagene den 7.- 8. april 2022.
ODEON, kan I se mere om her https://odeonodense.dk/konferencer/
Indstilling
Der tages stilling til om Odense skal være værtsby i 2022.
Afgørelse
Det meddeles Odense at de bliver værtsby i 2022.
6. DB-Kampagne i uge 37
Bilag: Bibliotekskampagne 2019, #LæsLøs Informationsfolder UDKAST uden CITATkonkurence
Sagsfremstilling
Igen i 2019 afholder DB Danmarks Biblioteksuge i uge 37. Vi har entreret med Image Consult, som også stod
for kampagnen med ORD sidste år, og i øjeblikket arbejdes der på et oplæg til udformningen. Den 4. april
blev der afholdt den første opstarts-workshop på Kolding Bibliotek, hvor ca. halvdelen af landets biblioteker
deltog.
Emnet i 2019 bliver LÆSNING under temaet #LæsLøs

Kampagnen er planlagt så den skydes i gang på FNs læsedag, søndag den 8. september og kører hele den
efterfølgende uge 37. Samtidig afholdes der høring på Christiansborg den 11. september.
I planlægningsfasen er der opstået den udfordring, at Centralbibliotekernes “temasamarbejde” med DR har
planlagt kampagneuger fra uge 35-40 med temaet om ”Øgendahl og klassikerne” – også om læsning.
Sidste år flyttede vi vores Biblioteksuge fra uge 41 til 37 pga. at temasamarbejdet i 2018 valgte uge 37 til
deres samarbejde. Derfor forsøgte vi at undgå endnu en flytning af vores uge.
Derfor har vi valgt at lave et samarbejde, og lave nogle fælles elementer. Således at vores peak er i uge 37 –
hvor vi laver et fælles konkurrenceelement med ”Danskernes Yndlingscitat” – p.t. arbejdes på en fælles
udformning med DR – og bibliotekerne så kan lave deres lokale indslag i vores koncept #LæsLøs.
I skrivende stud er det uafklaret om det lykkedes at lave konkurrencen. Direktøren har aftalt en
forløb med DR, men en række fælles tiltag, som er under bearbejdning i DR, men der er langt fra top til
bund i den store DR-maskine, så en endelig afgørelse afventes.
Hvorfor en konkurrence?
Simpelthen fordi konkurrencer som disse er rigtig gode til at skaffe medieopmærksomhed. Tænk blot på
sidste års pyt-kampagne, som gav et fint afsæt til at snakke om sidste års overordnede tema ’ORD’.
På samme måde håber vi, at konkurrencen om danskernes yndlingscitat kan give bibliotekerne over hele
landet et større medieplatform til at sætte fokus på læsning.
Temaet for begge kampagner er LÆSNING så vi skal have en synergi ud af at samarbejde og få bibliotekerne
til sætte fuld knald på uge 37 med lokale islæt.
I bilaget #LæsLøs Informationsfolde er beskrevet den kampagnepakke DB har udviklet og som kan bruges
lokalt. Grundpakken sendes til alle medlemskommuner, og ikke medlemmer kan købe samme pakke.
Indstilling
Sagen drøftes, og der tages stilling til om kampagnen skal gennemføres i uge 37, og hvilke konsekvenser det
skal have om samarbejdet med DR skal have for #LæsLøs kampagnen.
Afgørelse
Godkendt. Der skal arbejdes for, at der arbejdes endnu mere på at samarbejde internt i sektoren, og
forsøges at skabe én fælles kampagne, for eksempel i regi af Danmarks Biblioteksuge.

7.

Folketingsvalg, kulturen og bibliotekerne
Bilag: Opsamling Sass-Larsen, Opsamling Børnevalg
Sagsfremstilling
Et folketingsvalg er overstået, og et nyt flertal tegner sig.
Vi har på forskellig vis forsøgt at spille ind på den politiske dagsorden med bibliotekspolitiske statements,
hvilket vi også vil forsøge i denne fase, mens der pågår regeringsforhandlinger. Målet er, at få biblioteker
nævnt som en vigtig velfærdsinstitution.
Kulturen stod som vanligt ikke højest på den politisk dagsorden i valgkampen, men bibliotekerne blev
alligevel en af de mest omtalt kulturinstitutioner i debatten.
Første gang det skete var i kølvandet på Henrik Sass Larsens udtalelser om ”biblioteker, hvor der snart ikke
kommer nogen mere, det er ballet, det er klassisk musik og alt muligt andet. Desto færre og desto snævre

det er, desto flere penge bruger man på det, lader det til” som han sagde i P1-programmet "Slotsholmen".
Det fik efterfølgende voldsomt mange til at korrigere hans opfattelse af folkebibliotekerne. Både “røde og
blå” politikere, kulturpersonligheder, fremtrædende meningsdannere mv. Kom i kølvandet på Sass´
udtalelser med deres ubetingede opbakning til bibliotekerne. Både på de sociale medier og i dagspressen.
DB leverede selvfølgelig fakta til en del af de mange der skrev om bibliotekerne, men ellers kan man sige, at
det var den bedste brandingkampagne for bibliotekerne vi har lavet, uden at have lod og del i det setup.
Mange greb chancen for at få fortalt historien om det moderne bibliotek – vi har vedhæftet en opsamling
på en række af de indlæg der har været i kølvandet på hans udmelding.
I den sidste del af valgkampen kom
bibliotekernes demokratiske rolle også virkelig
på mediernes dagsorden, hvor BØRNEVALG.DK
fik utrolig meget omtale på både de
landsdækkende, regionale og lokale medier. Vi
har vedhæftet en opsamling, på dækningen i
den skrevne presse, men ud over dette har der
været en del regionale radio/tv-indslag, samt
nationalt tv på TV2 News.
1 se hele indslaget

88 kommuner har deltaget i børnevalget, som sluttede samtidig med afholdelsen af Folketingsvalget 2019.
17.092 gyldige stemmesedler har børn over hele landet afleveret, og med 4.491 stemmer er Clara fra
Vildheks blevet vinder af Børnevalget 2019, forfulgt af andre stemmeslugere som Antboy og Nomerne.
Om Claras valgslogan ”Ja til at passe på naturen” var udslagsgivende for sejren må stå hen i det uvisse, men
nogle kunne sikkert spejle de voksnes klimadagsorden, og har også givet medieomtale.
Danmarks Biblioteksforening har satset massivt på at synliggøre
børnevalget, fordi det favner både bibliotekets rolle som en
demokratisk dannelsesinstitution, der får børn til at tage del og
interessere sig for det der med valg. Samtidig har det givet mulighed
for at sætte spot på bibliotekernes rolle i at få flere børn til at læse.
Lige nøjagtig det afset bibliotekerne har brug for, når den næste
regering skal overbevises om, at de skal sætte ny retning for
kulturpolitikken, med massive investeringer og en opbakning til
bibliotekernes rolle i både at skabe demokratisk deltagelse,
sammenhængskraft og i få mange flere til at læse.

Indstilling
Sagen drøftes og en opfølgning på den politiske dagsorden til en kommende regering drøftes.

Afgørelse
Sagen drøftet kort, med tilfredshed om det børnevalg og den politiske opmærksomhed det har givet på
bibliotekernes rolle som demokratiske dannelsesinstitutioner.

8.

Folkemøde
Sagsfremstilling
Vi tager en kort evaluering om Folkemødet i frisk erindring, hvor
direktøren også vil komme med oplæg til hvordan et anderledes
koncept for næste års folkemøde kan udvikles.
Under overskriften Danmarks Biblioteker afholdt vi tre debatter på
det netop overståede Folkemøde. Debatterne har været planlagt
og afholdt sammen med Bibliotekarforbundet, og
Bibliotekschefforeningen. Danmarks Biblioteksforening har været
koordinerende. Vi bidrager med 30.000 kr. hver til aktiviteter og ud
over dette har DB udgifter til overnatninger og div.
Danmarks Biblioteksforening er også med i partnerskabet Den
Sociale Scene. Partnere på Folkemødets Sociale Scene 2019 er
Foreningen Folkemødet, Institut for Bygningskunst og Teknologi
KADK, Rose & Rose, SBi, Danmarks Biblioteksforening, 3B, AKB,
Domea.dk, Ung i Gladsaxe UNIG, Substans Konsulenthus,
Enemærke & Petersen, Velkomstalliancen samt By & Havn.
Folkemødets Sociale Scene åbnede i 2017 med det formål at
undersøge og udvikle den demokratiske samtale gennem tematisk
dialog i en bred partnerkreds. Med Folkemødets Sociale Scene
ønsker vi at skabe et sted, hvor der er højt til loftet og hvor vi i
fællesskab kan tale om problematikker i hverdagen og i det
professionelle Danmark, der vedrører det byggede, det kulturelle
og det sociale.
Indstilling
Sagen drøftes.
Afgørelse
Danmarks Biblioteksforening forsøger også fremover at være en koordinerende del af det fælles koncept –
Danmarks biblioteker – men der skal arbejdes både med hvor og i hvilke formater. En ide kunne være at
søge mere sammen med de pædagogiske fag eller civilsamfundets område.
Direktøren afsøger andre muligheder i forhold med at skabe ”Biblioteket som scene” et centralt sted i
Allinge eller samle parter bag kulturens scene. Michel arbejder på en plan, med en lokal aktør og søger
partnerskab med andre kulturaktører.
Der afsøges muligheder og følges løbende op i forhold til FU.

9.

Regnskab
Bilag: 20190430 Ledelsesrapport - perioderegnskab
Sagsfremstilling
På mødet orienteres om perioderegnskab, hvor den væsentligst afvigelse er pensionsindbetaling til

tænketankens leder, hvor der ved en fejl ikke er indbetalt tilstrækkeligt i de forløbne år, men det forventes
at kunne holdes inden for den samlede ramme til personale.
Indstilling
Til orientering.
Afgørelse
Taget til efterretning.
10. DB kulturkonference til orientering
Bilag: db.dk/kulturkonference2019
Sagsfremstilling:
Nej til ekkorum og øget fragmentering. Ja til udvikling i stedet for afvikling! Er overskriften på
kulturkonferensen, som DB-kulturudvalg arrangerer i år.

Biblioteker, civilsamfund og kulturtilbud danner det nye fælles rum i lokalsamfundet.
Stedet hvor vi kan være sammen om en konkret aktivitet og samtidig være sammen alene, mens vi læser,
studerer, drikker kaffe og meget andet.
DB Kulturudvalget har samlet en flok spændende mennesker og inviterer politikere, biblioteks- og
kultur/forvaltningsfolk samt byplanlæggere og arkitekter til en dag i BLOX.

Formiddagens fokus er på ’fra afvikling til udvikling’ – hvor biblioteker og kulturtilbud i dag udgør en slags
drivere, når nedslidt beboelses-og industribyggeri gentænkes – med en overordnet introduktion til trenden
samt til to aktuelle indlæg fra henholdsvis Ny Malt og Sports- og Kulturcampus Gellerup. Efter frokost ses
på biblioteket som samfundets delte – fælles – sted, og på hvordan nye generationer af brugere
medinddrages, når vi former byens rum.
Dagen afrundes af et politisk oplæg om folkeoplysning og biblioteker, og et inspirationsoplæg til arbejdet
hjemme i kommunerne.
Velkommen!
Tilmelding via https://www.db.dk/kulturkonference2019
Specialpris ved tilmelding senest 30. juni 2019.
OBS - er I tre eller flere fra en medlemskommune, gives særrabat på 25 % på alle deltagere.
Afgørelse
Taget til efterretning.

11.

Møder i fortid og fremtid til orientering
Sagsfremstilling
Årshjul
10/04-2019 kl. 20

FU møde Esbjerg

11/04-12/04-2019

Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Esbjerg

07/05-2019

Forfatterforeningen og bibliotekshøring AFLYST

15/05- 16/05-2019

KLs Kultur- og Fritidskonference

13/06-16/06-2019

Folkemøde

24/06-25/06-2019

EBLIDA Council & Conference finder sted I Dublin, Irland

22/08-24/08-2019

Kulturmødet Mors

24/08-30/08-2019

IFLA: Årsmøde Athen

08/09-16/09-2019

UGE37 Biblioteksuge #LæsLøs

11/09-2019

Høring National Strategi på Christiansborg

Indstilling
Til orientering.
Afgørelse
Eventuelt
Orientering om KL-kultur og fritidskonference. Vi skal overveje, hvordan vi kan deltage mere proaktivt for
at skabe mere liv i deres debatter. Sagen skal på næste dagsorden – hvor det også temasættes om hvordan

man kan styrke kultur i den politiske prioritering.
Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen
Formand

Direktør

