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Referat
Mødet startede med en spændende rundvisning i Kultur- og Sundhedscenter InSide i Hammel. Huset bruges
bl.a. til arrangementer, udstillinger, billedarkiv, kultur- og sundhedsaktiviteter, bowling og meget mere.
1. Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling: Dagsorden foreligger til godkendelse
Indstilling: Godkendes
Beslutning:

Godkendt
2. Godkendelse af referat fra
møde den 9. september
2016 og evt. opfølgning
3. Meddelelser
4. Nyt fra Forretningsudvalget

Sagsfremstilling: Referatet foreligger til godkendelse.
Indstilling: Referatet godkendes.
Beslutning:
Godkendt
Der var ingen meddelelser.
Sagsfremstilling: Siden sidste bestyrelsesmøde er der afholdt Forretningsudvalgsmøde den 16. september, 28. oktober og 17. november.
Indstilling: Deltagere i Forretningsudvalget informerer om drøftede
emner.
Beslutning:
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5. Dom vedrørende udlånsrettigheder til e-bøger

6.

DBC a/s – mulig ny
ejerstruktur og konsekvenser heraf?

Hovedtemaet på de sidste møder har været den kampagne, som DB er
i gang med at planlægge og som har overskriften ’Det moderne folkebibliotek’. Kampagnen, som skal løbe af stablen en uge i efteråret 2017
skal bl.a. vise, at bibliotekerne er en stor del af demokratiet, Fagfolkene
skal involveres og komme med input, gode ideer samt forslag til workshops. Arbejdstitlen er ’ud med biblioteket’.
Motivet og formålet med kampagnen er dels at gøre opmærksom på, at
en ændring af biblioteksloven er nødvendig, og dels et forsøg på at
stoppe den økonomiske nedgang i den offentlige sektor.
Kampagnen er meget rettet mod det politiske niveau og derfor er det
vigtigt, at ikke kun borgerne, men også politikere inddrages. Det kan fx
gøres ved at sætte kampagnen på Kulturudvalgenes dagsorden, hvor
fagfolk deltager og fortæller om, hvad de lige præcis laver i kampagneugen.
Nye inddragelsesprocesser er fremtiden, hvor borgerne lukkes ind i
beslutningsprocesserne.
Værdierne er vigtigere end det materielle.
Der er et stort konkurrencemarked mellem borgere, fordi de ikke magter alle de tilbud, der stilles til rådighed. Men det er gratis at komme på
bibliotekerne i modsætning til museer og deres aktiviteter.
Sagsfremstilling: EU-Domstolen i Luxembourg har afgjort, at der principielt ikke er nogen forskel mellem udlån af en papirbog og udlån af en
e-bog.
Indstilling: Til orientering og drøftelse.
Beslutning:
Steen orienterede om, at det er et kæmpe gennembrud, der er sket i
kraft af dommen i Luxembourg, for nu er forlagene tvunget til at forhandle, det var de ikke før. Kernen i det hele er, at hvis udlån af en papirbog og udlån af en e-bog er paralleliteter, hvorfor er der så ikke ens
vilkår. Forlagene er også begyndt at vakle efter dommen og vil gerne
forhandle nu. For første gang i mange år ses en stigning i udlån af ebøger/lydbøger.
Der er også tale om kulturpolitik fx i form af at sørge for, at sprog ikke
uddør.
Sagsfremstilling: Det forlyder, at Kulturministeren har planer om at
lade Kulturministeriet udtræde af ejerkredsen bag DBC a/s. Det kan
måske få alvorlige konsekvenser for det samarbejdende biblioteksvæsen
Indstilling: Rolf orienterer om situationen
Beslutning:
Rolf orienterede:
Kulturministeren har meddelt KL sin intention om at sælge statens andel af det kommunalt/statslige aktieselskab Dansk BiblioteksCenter A/S
(DBC). På KL’s bestyrelsesmøde den 27. oktober 2016 behandlede
bestyrelsen denne henvendelse. Kulturministeren lader forstå, at staten
ikke mener, at det direkte ejerskab er en hensigtsmæssig måde at styre de opgaver, som staten giver bevillinger til på området, men at disse
opgaver bedre vil kunne varetages gennem udbud eller hvor nødvendigt gennem direkte henlæggelse til en egentlig statslig institution. KL
arbejder nu for at finde en model for den fremtidige drift af den nationale biblioteksinfrastruktur. DBC varetager en række monopolopgaver på
biblioteksområdet og har en årlig omsætning på 160 mio. kr. og ca. 150
medarbejdere.
I Danmark kan en borger bestille en hvilken som helst bog fra et folkeeller forskningsbibliotek og få den leveret til det nærmeste folkebibliotek. Det er et stort gode især for borgere, der bor uden for de større
byer, og det er en service der gør Danmark enestående i international
sammenhæng.
Grundlaget for denne service er biblioteksloven fra 2000, der gælder
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for både de kommunale folkebiblioteker og de statslige forskningsbiblioteker. Loven forpligter sidstnævnte til at stille deres samlinger til rådighed for lånesamarbejdet.
De danske biblioteker har arbejdet i mange år for at opbygge en fysisk
og teknisk infrastruktur, der realiserer lovens intentioner og leverer
denne enestående service til borgerne. Den fysiske infrastruktur omfatter således en overbygning af seks centralbiblioteker, Statsbiblioteket
og en landsdækkende national kørselsordning. Den tekniske infrastruktur leveres af DBC og omfatter særligt fire centrale tjenester: nationalbibliografien, bibliotekskatalogiseringen, DanBib og bibliotek.dk.

7. Nyt om Eblida og Eblidas
fremtid

8. Planlægning af mødedatoer
for bestyrelsesmøder i 2017

9. Nyt fra bestyrelsen for Kulturby 2017

10. Europæisk Kulturhovedstad 2017 og tiden efter

Der er nogle biblioteksfaglige hensyn, som bør indgå i overvejelserne
om ejerskab. Der er blandt kommunale bibliotekschefer bekymring for
om en ændret statslig rolle i DBC kan svække samarbejdet mellem bibliotekerne – uanset om det sker ved frasalg af statens andel til evt. private aktører eller ved overdragelse af opgaver fra DBC til statslige aktører. Der er brug for en klar og utvetydig forsikring om, at lånesamarbejdet ikke vil lide skade, og at universitets- og forskningsbiblioteker vil
have samme fokus på deres opgaver som en del af det sammenhængende bibliotekssystem, der skal sikre, at alle borgere har lige adgang
til materialer fra alle biblioteker i Danmark.
Problematikken kræver politisk opmærksomhed.
Sagsfremstilling: Der afholdes årsmøde og generalforsamling i Eblida
i Aarhus den 3. – 4. maj.
Indstilling: Steen orienterer om status for Eblida.
Beslutning:
Eblida har afholdt møde i Rom, hvor der mest blev snakket om problematikken omkring e-bøger.
Det har vist sig, at der er et kæmpe skel mellem Sydeuropa og Nordeuropa. Se desuden pkt. 5.
Sagsfremstilling: Der skal afholdes 4-5 bestyrelsesmøder i 2017.
Indstilling: Følgende datoer foreslås:
Fredag den 03. februar
Fredag den 28. april
Fredag den 16. juni
Fredag den 1. september
Fredag den 24. november
Beslutning:
Det blev besluttet at afholde følgende 3 møder i 2017:
Fredag den 10. marts 2017 kl. 15 i Ringkøbing/Skjern
Fredag den 19. maj 2017 kl. 15
Fredag den 1. december 2017 kl. 15 i Silkeborg
Sagsfremstilling: Der sker hele tiden nyt i forbindelse med Kulturby
2017. Både i forhold til Aarhus men især også i forhold til regionen.
Indstilling: Anders Nørregaard vil som medlem af bestyrelsen orientere om nyt fra Kulturby 2017
Beslutning:
Der er nu under 50 dage til åbningen og der udtænkes ikke nye arrangementer. Økonomien og organisering af åbningen den 21. januar er i
fokus. Og det er tiden efter 2017 også. Det er vigtigt, at kulturåret lægger op til at være ’en ny begyndelse’. Det er ligeledes vigtigt, at alle
kommuner bygger videre på de partnerskaber, der er opstået, ligesom
kulturaftalerne i regionen er vigtige at holde fast i, for her samarbejder
både medarbejdere og politikere. I januar kommer der et stort indstik i
alle aviser med programmet for det første halve år og i juli kommer der
et tilsvarende for sidste halvår.
Sagsfremstilling: Hvad skal der ske efter 2017.? Skal Sekretariatet
Aarhus 2017 videreføre igangsatte og nye projekter? Eller skal denne
bestyrelse? Det vil være dumt at lave parallelorganer eller udvidede
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11. Presseaktiviteter
12. Evt.

netværk, når der findes noget i forvejen.
Indstilling: Tiden efter 2017 og tanker om et udvidet kultursamarbejde
på tværs i regionen. Ved Kristian Ahle
Beslutning:
Ringkøbing-Skjern Kommune har haft et meget positivt samarbejde
med Aarhus i forbindelse med Kulturhovedstad 2017. Kulturudvalget i
kommunen er blevet tændt på det gode samarbejde med Aarhus og
har fået et helt andet syn på Aarhus efter det tætte samarbejde. Derfor
ønsker kulturudvalget i Ringkøbing-Skjern, at de kulturpolitiske aftaler
skal fortsætte efter 2017. Alle i bestyrelsen var enige om, at det er en
rigtig god idé med et inspirationsforum og der kom flere forslag til en
fortsættelse: Den administrative del af regionssekretariatet kan være
tovholdere, men det kan også være kulturudvalgsformænd, næstformænd og fagfolk. Måske en opdeling i Østjylland og Vestjylland. Næste
skridt skal overvejes nøje og være taktisk rigtig. Der afholdes et strategimøde i midten af marts i regi af 2017-Sekretariaatet, men det er ikke i
programmet endnu.
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde og i mellemtiden holder
Kristian, Steen og Anders kontakt om emnet.
Der var ingen aktuelle emner, som kræver en pressemeddelelse?
Næste møde afholdes: fredag den 10. marts 2017 kl. 15:00 i Ringkøbing-Skjern.
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