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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 

Tid: Tirsdag den 7. september 2021, kl. 12.30 – 17.00 

  
 

Deltagere:    Tine Segel, Daniel Ackey, Gitte Andersen, Jacob Holm Krogsøe, Jette 
Fugl, Julie Arndrup, Kristine Sofie Højen, Martin Schmidt-Nielsen, 
Nikoline Dohm Lauridsen og Sarah Elizabeth Hvidberg 

   
Torben Jensen (referent) 

 
 
Afbud: Rikke Blaabjerg og Andreas Damsbo Brix 
 
 
Sted: Kystvej 15, Bredebro 

 

Mødeleder: Tine Segel 

 
 

Ordstyrer: Gitte Andersen 
 

 
 
 

 1. Præsentation af materiale ved Generalforsamling 2021  
 
 2. Forslag til forretningsorden for Generalforsamling 2021  

 
 3. Orientering om indkomne forslag til Generalforsamling 2021 
 
 4. De politiske revisorers kommentarer til årsregnskab 2018, 2019 og 2020  
 
 5. Valg af politiske revisorer og redaktionsudvalg  
 
 6. Valg af ekstern revisor 
 
 7. Hovedbestyrelsens rolle på Generalforsamling 2021 
 
 8. Indstilling af kandidat til Døssingprisen 2021 
 
 9. Opstilling af formand og medlemmer til hovedbestyrelsen  
 
 10. Aktionsfonden 
 
 11. Positionspapirer udarbejdet af Broen til fremtidens temagrupper 
 
 12. Aktuelt: Debat om et analyseinstitut på kulturområdet  
 
 13. Orienteringspunkter 

 

 13.1 Meddelelser 
 

  13.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
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 13.3 Orientering om afholdelse af Verdensmål Online under DB2030-samarbejdet 

 

 13.4 Orientering om KI’s partnerskab i kompetenceforløb under Det Grønne Akademi 

 

  13.5 AUA-projekt (orientering) 
 

 13.6 Orientering fra sekretariatet  

 14. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 25. august 2021  

 
 15. Eventuelt 
 

 

1. Præsentation af materiale ved Generalforsamling 2021  
 
 Torben Jensen præsenterede beretning 2019 - 2021, budget 2022 – 2024 og politisk strategi 

2022 – 2024, som indgår i materialet til generalforsamlingen. Materialet har i løbet af 
udarbejdelsen været behandlet i forretningsudvalg og hovedbestyrelse.  

 
 Noter til budget er dog stadig under udarbejdelse.  
 
 Materialet til generalforsamlingen forsøges samlet i én publikation fremfor to publikationer som 

tidligere. De trykte publikationer kan rekvireres på generalforsamlingen. Regnskaber printes i 
sin helhed og kan ligeledes rekvireres på generalforsamlingen.  

 
 Konklusion: 
 
 Materiale og orientering blev taget til efterretning. I forhold til den politiske strategi vil 

sekretariatet se på og eventuelt tilrette tekst i vi-vil pinde til de tre fokusområder, da overskrifter 
nogle steder gentages i vi-vil pinde og andre steder ikke gentages. 

 
   
2. Forslag til forretningsorden for Generalforsamling 2021  

 
Torben Jensen orienterede om, at forretningsorden for generalforsamlingen i 2021 er den 
samme som for generalforsamlingen i 2018. Dog valgte man ved den ekstraordinære 
generalforsamling i 2020 at skrive i forretningsordenen, at afstemning sker elektronisk (man 
udelod ”markering af stemmekort eller”). 

 
Forretningsudvalget behandlede punktet på møde den 25. august og besluttede, at lukket 
ændres til slukket i punkt 10, og at det fortsat vil være muligt at anvende stemmekort, hvis det 
elektroniske afstemningssystem fejler. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte forretningsordenen. 

 
 

3. Orientering om indkomne forslag til Generalforsamling 2021  
 

 Generalforsamlingen afholdes den 30. oktober 2021.  
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Forslag til ændring af forbundets vedtægter skal være forbundet i hænde senest 3 måneder før 
generalforsamlingen (dvs. den 30. juli), og offentliggøres senest 6 uger før denne (dvs. 17. 
september). 

 
Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forbundet i hænde 
senest 6 uger før dennes afholdelse (dvs. 17. september). 

 
I forhold til vedtægtsændringer er kun indkommet forslag fra hovedbestyrelsen samt indtil 
videre nedenstående andre forslag fra hovedbestyrelsen. 

 
1. Formandens vederlagsniveau fastlægges ikke længere ud fra bibliotekschefernes løn, men i 
stedet som et gennemsnit af en række sammenlignelige organisationers formænds vederlag. 
Den årlige lønregulering sker med resultatet af aftalen mellem KL og Forhandlingsfælleskabet.  

 
2. Der udbetales ultimo 2021 et engangsvederlag på differencen mellem nuværende honorar 
og gennemsnitshonoraret med den begrundelse, at formandens lønniveau allerede burde have 
været hævet, men ikke er blevet det, fordi man afventer generalforsamlingen.  

 
 3. Forbundets kontingentsatser reguleres med 2% årligt i perioden. 
 
 Konklusion: 
 

Orienteringen blev taget til efterretning. Det skal dog specificeres, at engangsvederlaget til 
formanden svarer til ét års forskel i vederlag. 

 
  

4. De politiske revisorers kommentarer til årsregnskab 2018, 2019 og 2020  
 

Torben Jensen gennemgik de politiske revisorers kommentarer til bl.a.: 
 

 Lønomkostninger og antal ansatte 

I lønomkostningerne indgår eksempelvis også barsel, løn-efter afskedigelse, feriepenge etc., og 
det er derfor svært at sammenholde omkostninger og antal medarbejdere. 

Medlemsangivelse 

Indmeldte og udmeldte kunne være inddelt efter grupper, så man dermed kunne følge 
indmeldte/udmeldte hvert år og dermed antallet. Grunden til at dette ikke kan lade sig gøre er, 
at der samtidig med at man melder sig ud - eller ind – også sker bevægelse mellem grupperne, 
og derfor kan man ikke få helt så differentierede tal som ønsket. 

Aktionsfonden 

De politiske revisorer opfordrede til opmærksomhed på Aktionsfondens størrelse. 
Aktionsfonden behandles under dagsordenens punkt 10. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  
  
 
 



Forbundet 
Kultur og 
Information
 
  

Referat HB 06:21 
     7. september 2021 
           Godkendt 

Sagsnr. 21-0022 
 

4  

 
 
5. Valg af politiske revisorer og redaktionsudvalg 
 
 Politiske revisorer 
 
 Torben Jensen orienterede om, at der på generalforsamlingen skal ske valg af 2 politiske 

revisorer samt 1 suppleant for disse. 
 
 Hvervet som politiske revisorer varetages p.t. af Tage Sørensen, Københavns Kommunes 

Biblioteker og Birger Kriegbaum Sørensen, DBC. Begge ønsker ikke at fortsætte deres virke. 
 
 Liv Bjerge Laursen, CBS, blev genvalgt som suppleant i 2018 og vil gerne genopstille som 

suppleant. 
 
 Forretningsudvalget behandlede punktet på møde den 25. august og indstillede, at 

hovedbestyrelsen på dagens møde skulle komme med forslag til politiske revisorer. 
 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen kom med en række forslag til politiske revisorer. Sekretariatet kontakter de 

pågældende personer og orienterer om hvervet. 
 
 Redaktionsudvalg 
 
 I forbindelse med behandling af forretningsorden på generalforsamlingen nedsættes et 

redaktionsudvalg, der har til opgave at bistå med eventuel redigering af indkomne forslag, 
herunder forslag til ændring af vedtægter, forslag til budget og forslag til politisk strategi. 

 
 Redaktionsudvalget har tidligere været sammensat af 1 medlem udpeget af hovedbestyrelsen, 

1 medlem fra salen, forslagsstilleren/forslagsstillerne samt en medarbejder fra sekretariatet. 
 
 Forretningsudvalget behandlede punktet på møde den 25. august og indstillede, at 

hovedbestyrelsen på dagens møde skulle komme med forslag til et medlem fra salen samt 
udpege et medlem af sin midte. 

 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen udpegede Sarah Elizabeth Hvidberg som hovedbestyrelsesmedlem til 

redaktionsudvalget og pegede ligeledes på to personer fra salen. Sekretariatet kontakter de to 
personer og hører, om en af dem ønsker at indgå i redaktionsudvalget. Sekretariatet udpeger 
desuden en medarbejder til at indgå i redaktionsudvalget.  

 
 Der følges op på punktet på hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober 2021. 
 
 
6. Valg af ekstern revisor  
 
 Torben Jensen orienterede om, at der på generalforsamlingen skal være valg af revisor.  
 
 Sekretariatet er godt tilfreds med forbundets nuværende revisor PricewaterhouseCoopers 

(PWC) og foreslog, at hovedbestyrelsen indstiller genvalg af PWC som forbundets revisor. 
 
 Konklusion: 
  
 Hovedbestyrelsen godkendte at indstille til genvalg af PWC som forbundets revisor på 

Generalforsamling 2021. 
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7. Hovedbestyrelsens rolle på Generalforsamling 2021  
 

 På generalforsamlingen er det som udgangspunkt formanden, der aflægger den mundtlige 
beretning. I lighed med tidligere generalforsamlinger vil det også i år være relevant, at flere 
hovedbestyrelsesmedlemmer har en aktiv rolle og har indlæg fra talerstolen, hvilket 
hovedbestyrelsen var enig i. 

 
 Mundtlig beretning 
 
 Efter formandens fremlæggelse af den mundtlige beretning giver en række hovedbestyrelses-

medlemmer videre input. 
 
 Eventuelle emner 

 
 Hovedbestyrelsen fremlagde bud på emner, der kan passe ind og fordeles efter beretningen.  
 
 Sarah Elizabeth Hvidberg: Ensomhed, faglig stolthed, Fagligt Landsmøde 
 Jacob Holm Krogsøe: Faglig stolthed, navneskifte og proces, ”Lægeløfte” 
 Martin Schmidt-Nielsen: Brobyggere og faglige fællesskaber 
 Daniel Ackey: Dataetik, samarbejder i forhold til klima – synlighed 
 Nikoline Dohm Lauridsen: Brede arbejdsmarkedet ud – i en anden retning end biblioteker 
  

 Politisk strategi 
  
 Formanden præsenterer de overordnede linjer og de tre fokusområder. Efterfølgende vil 

hovedbestyrelsesmedlemmerne gå rundt i salen og skabe debat med medlemmerne om den 
politiske strategi på baggrund af nogle fastlagte spørgsmål, hvorefter der samles op i plenum. 

 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen besluttede at have en aktiv rolle på generalforsamlingen og at enkelte 

fremlægger efter beretningen. Fremlæggelserne må gerne være anekdotiske og personlige 
fortællinger. Ved behov for hjælp til fremlæggelse kan de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer 
kontakte Torben Jensen. 

  
 
8. Indstilling af kandidat til Døssingprisen 2021 
 
 Niels Bergmann deltog online i mødet og orienterede om, at Døssingprisudvalget har haft holdt 

tre møder og består af Charlotte Brandt-Møller, Assens Bibliotekerne, Jane Kunze, Aarhus 
Bibliotekerne/Dokk1, Mikael K. Elbæk, LB Forsikring og Steen Søndergaard Thomsen, Det 
Kongelige Bibliotek – Danmarks Kunstbibliotek. 

 
 Niels Bermann præsenterede navnet på kandidaten, som Døssingprisudvalget indstillede til 

modtagelse af Døssingprisen 2021, der uddeles i forbindelse med generalforsamlingen den 30. 
oktober. 

 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen godkendte navnet på kandidaten til Døssingprisen, der er fortrolig indtil 

prisoverrækkelsen på generalforsamlingen. 
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9. Opstilling af formand og medlemmer til hovedbestyrelsen  
 
 Torben Jensen orienterede om, at opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen jf. forbundets 

vedtægter sker på selve generalforsamlingen og frist for opstilling til formandsposten er 2 
måneder forud for generalforsamlingen. 

 
 Tine Segel har som den eneste meldt sit kandidatur til formandsposten, og genvælges 

automatisk som formand jf. vedtægternes §12, stk. 5. 
 

Det nedsatte kandidatudvalg har besluttet, at de medlemmer af den nuværende 
hovedbestyrelse, der ønsker at kandidere til hovedbestyrelsen - i det omfang de ønsker at 
opstille før selve generalforsamlingen afvikles - kan sende en mail til forbundets hovedmail 
mærket ”kandidat, valg til hovedbestyrelsen”. 

 
Torben Jensen sagde endvidere, at man er velkommen til fortsat at anvende denne mulighed, 
men det vil være naturligt, at hovedbestyrelsen på dagens møde drøfter genopstilling med 
henblik på at blive så afklaret som muligt allerede på nuværende tidspunkt. 
  
Kandidatudvalget har afholdt tre møder, og der er udarbejdet jobopslag som er publiceret i det 
seneste nr. af Perspektiv. Der er ligeledes udarbejdet citater til Facebook. 
 
Daniel Ackey og Sarah Elizabeth Hvidberg taler om valg af studenterrepræsentant i 
hovedbestyrelsen. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og meddelte hver især, om de umiddelbart 
ønskede at genopstille til hovedbestyrelen eller ej. Det er dog først på selve 
generalforsamlingen at kandidater til hovedbestyrelsen opstiller. 

 
 
10. Aktionsfonden  
 

Torben Jensen orienterede om, at forbundet har en samlet egenkapital på ca. 49 mio. kr., 
hvoraf ca. 30 mio. kr. ligger i Aktionsfonden og er reserveret til de aktiviteter, der nævnes i 
Aktionsfondens vedtægter. 
 
Hovedbestyrelsen har ved forskellige lejligheder, særligt i forbindelse med vedtagelsen af 
budgetterne, drøftet forbundets økonomiske robusthed. I disse drøftelser har der været politisk 
enighed om, at forbundets egenkapital er af en sådan størrelse, at forbundet er polstret til at 
kunne klare nogle svære år med underskud. Hovedbestyrelsen har tilsvarende iagttaget, at 
forbundet uden problemer kan stå inde for de økonomiske forpligtelser, forbundet har i kraft af 
medlemskab af Akademikerne (i tilfælde af konflikt). Endelig har hovedbestyrelsen ved flere 
lejligheder været forelagt Aktionsfondens budget, herunder det faktum, at Aktionsfonden hvert 
år overfører et tilskud til forbundets almindelige drift. 

 
De politiske revisorer har spurgt ind til, om stigende lønninger blandt medlemmerne og 
tendensen til længerevarende konflikter på arbejdsmarkedet har givet anledning til at 
genoverveje Aktionsfondens størrelse.  

  
Hovedbestyrelsen drøftede tilgangen til, hvor stor Aktionsfonden skal være samt dens formål, 
og om der eventuelt kan bruges midler fra denne til at skabe aktiviteter blandt medlemmer, og 
ikke ”blot” i forbindelse med eventuel strejke.  
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Hovedbestyrelsen så ikke nogen grund til at øge Aktionsfondens nuværende størrelse i forhold 
til konflikt garanti overfor Akademikerne. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen besluttede, at Aktionsfondens størrelse er passende, og det skal der for 
nuværende ikke ændres på.  
 
Der overføres hvert år et tilskud fra Aktionsfonden til forbundets drift, og det kan man 
fremadrettet overveje om skal øges. 
 
Under aflæggelse af Aktionsfondens mundtlige beretning på generalforsamlingen skal det 
nævnes, at hovedbestyrelsen har haft drøftet Aktionsfondens størrelse, som p.t. er passende. 
 

 
11. Positionspapirer udarbejdet af Broen til fremtidens temagrupper 
 

Broen til fremtiden søger at skubbe til en grøn og social retfærdig omstilling via en række 
positionspapirer på en række politikområder.  

 
Forbundet har tidligere været tovholder på et uddannelsespolitisk papir, der nu bruges aktivt i 
politisk arbejde for at skubbe uddannelserne i en grønnere retning. Eksempelvis ved at få 
indføjet ordet ”bæredygtig” i universiteternes formålsparagraffer i forbindelse med ordet vækst.  

 
Nu har temagruppen omkring investeringer udarbejdet et positionspapir for investeringer, der 
især har fokus på, hvordan man ønsker, at pensionsselskaberne agerer mere bæredygtigt. 
Positionspapiret skal vedtages på et fællesmøde den 25. november og er lige nu i høring blandt 
medlemsorganisationerne.  

 
I takt med at Broen til fremtiden udarbejder flere og flere positionspapirer, har alliancen også 
udarbejdet et dokument om, hvilken status positionspapirerne har. Fra dette dokument 
fremhæves følgende formulering.  

 
”En grøn og retfærdig omstilling rækker vidt og bredt, og der vil derfor være indhold i Broens 
positionspapirer, der ligger uden for de problemstillinger, der normalt optager de enkelte 
medlemsorganisationer. At vi støtter os til, og stoler på hinandens faglighed og viden, inden for 
givne områder, er netop styrken ved vores alliance. Alle har noget relevant at bidrage med, 
men alle behøver ikke nødvendigvis at stå til ansvar for alle synspunkter. Hvis et eller flere 
medlemmer af Broen bliver kontaktet af eks. en journalist, og spurgt til hvorfor det givne 
medlem mener ”dette og hint” om ”alt inden for klima” bør svaret være, at det ikke er den 
enkelte organisation, der står bag positionspapirerne, men at det er en alliance, der er 
drevet/styret af konsensus.” 

 
Sekretariatet lægger derfor op til en tilgang i forbundet, der følger Broen til fremtidens linje for 
positionspapirer. Dermed bakker forbundet op om alliancen, uden at skulle blive ekspert i alle 
de områder, der vedrører den grønne omstilling eller skulle stå på mål for alle positionspapirer, 
der udarbejdes.  

 
En opbakning til det nuværende udkast til Broen til fremtidens positionspapir på 
investeringsområdet skal dermed heller ikke ses som forbundets pensionspolitik, der fortsat 
vedtages af hovedbestyrelsen men som et udtryk for, at forbundet overordnet bakker op om det 
generelle arbejde for at påvirke investeringer i en mere bæredygtig og social retfærdig retning.  

 
Forretningsudvalget har på sit seneste møde den 25. august behandlet emnet og foreslår, at 
sekretariatet koncentrerer sine ressourcer om de positionspapirer, der ligger inden for KI’s 
interesseområder.  
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For eksempel har KI ikke transportpolitiske holdninger og vil derfor heller ikke udarbejde 
detaljerede holdninger til området, der er meget kompliceret, men vil blot komme med generelle 
betragtninger i forhold til områder, hvor vi har en særlig opmærksomhed over for 
medlemmerne. 

 
Anderledes er det med området pension, hvor KI allerede har en pensionspolitik. Derfor vil 
positionspapiret omkring pension kalde på en grundigere behandling for at afdække, om der er 
områder, der kræver en politisk drøftelse, f.eks fordi forbundets nuværende pensionspolitik ikke 
harmonerer med positionspapiret. Dette positionspapir vil blive behandlet i pensionsgruppen, 
som vil vurdere, om papiret skal sendes til høring i hovedbestyrelsen. 

 
Forretningsudvalget foreslog på sit seneste møde, at sekretariatet udarbejder 
orienteringspunkter til forretningsudvalg/hovedbestyrelse, så politikerne kender til status på 
positionspapirerne, og at sekretariatet særskilt tager stilling til, om der kan være særlige KI 
interesser, der kalder på en politisk drøftelse. 

 
 Konklusion: 
 

Hovedbestyrelsen tilsluttede sig forretningsudvalgets betragtninger. Det er en vigtig dagsorden, 
og forbundet skal bakke op om alliancen og indgå på de store dagsordener, selvom det ikke er 
alt, der er lige relevant for forbundet og/eller medlemmerne. Forretningsudvalg og 
hovedbestyrelse orienteres løbende om status for positionspapirer. 
 
 

12. Aktuelt: Debat om et analyseinstitut på kulturområdet  
 

Gennem en årrække har det været debatteret, om dansk kulturliv skal have et analyseinstitut. 
Senest har debatten fået fornyet styrke, da parterne: Danske Kulturbestyrelser, KL, Dansk 
Erhverv, Center for Kulturevaluering ved Aarhus Universitet og Augustinus Fonden den 18. 
august 2021 præsenterede et fælles forslag til et nyt analyseinstitut på kulturområdet. 

 
Sammen har parterne konkretiseret et oplæg, som de håber, vil vinde genklang i både 
kulturlivet og blandt de politiske beslutningstagere. KL og Dansk Erhverv udtrykker, at formålet 
med et nyt analyseinstitut i sidste ende er, at ”…medvirke til, at kulturlivet kan fremmer både 
egne og samfundsmæssige mål mest muligt, stå økonomisk mere robust overfor fremtidige 
udfordringer, og at politiske beslutningstagere får et bedre grundlag at træffe politiske 
beslutninger ud fra, der kan styrke kulturen og befolkningens engagement i kulturlivet”.  
 
Som respons på det præsenterede forslag om kulturens analyseinstitut, har Peter Mark 
Lundberg, direktør, Dansk Teater; Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks 
Biblioteksforening; Esben Marcher, sekretariatschef, Dansk Live; Asbjørn Keiding, direktør, 
DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner; Nils M. Jensen, direktør, 
Organisationen Danske Museer og Jesper Bay, direktør, Danske Koncert- og Kulturhuse 
skrevet et debatindlæg i Kulturmonitor som repræsentanter for 6 kulturinstitutioner. De 
anerkender oplægget om Kulturens Analyseinstitut men mener, at forslaget ikke tilbyder en 
tilstrækkelig løsning på de fælles udfordringer, som en absolut bærende del af vores samfund 
står overfor. I den forbindelse peger de på, at en af kulturlivets største behov er at udvikle 
kulturlivet på tværs brancher og genrer.  
 
Jacob Holm Krogsøe mente, at det er meget aktuelt at tænke i kulturen værdi. På Esbjerg 
Kommunes Biblioteker er der fokus på digital transformation, og alt skal opgøres i tal - ikke 
nødvendigvis kvalitet f.eks. i forhold til udlån og materialer. Data kan blive en undskyldning for 
at træffe beslutninger, og Jacob Holm Krogsøe kunne se, at der er en fælde i forhold til at gå 
den her vej, men vi skal selvfølgelig analysere, hvad der virker bedst. 

 



Forbundet 
Kultur og 
Information
 
  

Referat HB 06:21 
     7. september 2021 
           Godkendt 

Sagsnr. 21-0022 
 

9  

 
 
Nikoline Dohm Lauridsen sagde, at hun kommer fra en verden, hvor man prøver at sætte tal på 
alt det, der kan sættes tal på. Det er vigtigt, at det kan give baggrund, input til drøftelser og 
diskussioner for at drøfte kulturen. Det kan også skabe spændende jobs. Sådan noget som det 
her kan måske få nogle til at gribe noget omkring kulturens betydning for politik/velfærd og 
være en kastebold. Nikoline Dohm Lauridsen syntes, at der er potentiale i det - med de risici 
der er – men det skal vi indgå i. 

 
Kristine Sofie Højen satte spørgemålstegn ved, hvorfor det er kulturpersoner, der står for det. 
Hvad kan de, og hvem får de nedsat til at gøre det/træffe beslutning om kultur. Kristine Sofie 
Højen var ikke i tvivl om, at det kan have en værdi men syntes, at det bliver for snævert. 

 
Sarah Elizabeth Hvidberg var glad for initiativet men bekymret over, hvem der står bag det. Vil 
det være muligt for KI at påvirke opstarten, ligesom Danmarks Biblioteksforening og de øvrige 
har gjort. Syntes at instituttet skal have fokus på effekt – vi er ikke i mål omkring af måle 
kulturens effekt. Det er desuden vigtigt, at vi ser på, hvad vi kan med læsegrupper.  

  
Daniel Ackey sagde, at han kommer fra et datatungt bibliotek. Det er vigtigt at arbejde videre 
med data og visualisere dem. Vi har en masse data, men bruger det til besparelser. 

 
Gitte Andersen syntes, at det er vigtigt, at KL er på den her dagsorden, og det er positivt at de 
interesserer sig for det. Det er ligeledes interessant, at Dansk erhverv er med. Uanset hvilken 
holdning der er, og hvor mange data vi har, trænger vi til at det bliver sat ind i nogle rammer, og 
på den baggrund kunne Gitte Andersen se noget interessant i det. 

 
Jette Fugl nævnte, at vi mangler et sprog til at kommunikere de data, vi har, og det er også 
derfor, at vi har bakket op om Fremtidens Biblioteker, som kan italesætte værdien af det, vi 
skaber. Det er vel det, man ønsker at få et sprog omkring. Kanal-strategi -> digitalisering kunne 
spare en masse væk, klarheden omkring hvad der kunne ske, og have midlerne til at få det til at 
ske. Man skal ikke undervurdere at KL er med - det er positivt. En eller anden vej til at få 
italesat kulturen i et sprog der når ud til politikere. Det er vigtigt at være opmærksom på, 
hvordan man benytter de data og til hvad. Data er jo også folk, der bliver interviewet og 
fortæller om behov og værdi (kvalitative). Hvis det kan lykkedes i det her - og det skal vi 
påvirke, så er det godt 

 
Martin Schmidt-Nielsen var grundlæggende positiv over for det, hvis det kan blive samlet, og 
der kan arbejdes samlet med det. Det er vigtigt, at der kommer en analyse. Nu er det et 
uafhængigt institut der lægges op til - og vi ved ikke, hvem der bestemmer det, men det kan vi 
jo finde ud af. 

 
Tine Segel mente, at det er vigtigt, at bibliotekerne bruger de data de har - også til at lave 
analyser, som gavner og ikke kun til besparelser. Tine Segel vil bringe det op ved næste møde 
i styregruppemøde i Tænketanken Fremtidens Biblioteker, og om der kunne tænkes i et projekt, 
der har basis i, hvordan man i fremtiden kan lave analyser baseret på biblioteksdata. 

 
Sarah Elizabeth Hvidberg syntes, at forbundet skulle indgå i bestyrelsen og var bekymret for KL 
af økonomiske grunde. 

 
Torben Jensen sagde, at det kunne være noget, forbundet arbejder på at påvirke i forhold til 
interessevaretagelse. 
 
Tine Segel nævnte, at det er interessant, at vi via vores samarbejde med KL i Fremfærd Bruger 
også har fået lidt spørgsmål til holdninger.  
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Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen syntes, at det var en god idé at forbundet arbejder for at påvirke det og også 
gerne får en bestyrelsesplads. 
 

 
13. Orienteringspunkter  

 

13.1 Meddelelser 
 

 Tine Segel 
  

 Juni 
 Den 23/6 Webinar - Verdensmål 
 Den 24/6 Fremfærd – Projektledelsesmøde 
 Den 29/6 Møde i styregruppen – KI’s Ledernetværk 
  
 Juli 
 Den 2/7 Styregruppen Tænketanken Fremtidens Biblioteker  
 
 August 
 Den 10/8 PFA Strategimøde 
 Den 11/8 Projektledelsesmøde Fremfærd  
 Den 12/8 Formandsmøde blandt AC fællesrepræsentationerne 
 Den 17/8 Projektledelsesmøde – Biblioteker i bevægelse 
 Den 18/8 Statusmøde – KI/PFA 
 Den 19–21/8 Kulturmøde Mors  
 Den 21/8 Deltog i Prideoptog sammen med Akademikerne 
 Den 26/8 Møde blandt Fællesrepræsentanternes formænd 
 Den 26/8 Privatgruppens sommerskovtur 
  
 September 
 Den 2/9 SDU Kolding – intro til studerende 
 Den 9/9 AKA-bestyrelsesmøde 
 Den 16/9 Bestyrelsesmøde – Forbrugerrådet Tænk – heldagsmøde 
 Den 17/9 DFFU’s årsmøde – holde oplæg om Kompetencebehov i den digitale 

transformation 
 Den 20/9 Møde i Bibliotekernes Dialogforum 
 Den 21/9 TR-kollegiemøde Syddanmark - oplæg om GF/Politisk Strategi 2022 – 2024 - 

virtuelt 
 Den 22/9 TR-kollegiemøde Nordjylland – oplæg om GF/Politisk Strategi 2022 – 2024 - 

virtuelt 
 Den 23/9 Møde i Fremfærd Bruger 
 Den 23/9 Partnerpanelmøde – PFA 
 Den 29/9 TR-kollegiemøde Storkøbenhavn– oplæg om GF/Politisk Strategi 2022 – 

2024 – virtuelt 
 Den 29/9 TR-kollegiemøde Midtjylland – oplæg om GF/Politisk Strategi 2022 – 2024 - 

virtuelt 
 
 Oktober 
 Den 5/10 FHO-møde 
 Den 14/10 Projektledelsesmøde Fremfærd 
 Den 25/10 Rådsmøde i Forbrugerrådet Tænk  
 Den 26-27/10 AKA Bestyrelsesseminar 
 Den 28/10 Årsmøde – Broen til fremtiden 
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 Daniel Ackey 
  
 Den 19/7 Styregruppemøde – Broen til Fremtiden 
 Den 18/8 Møde Kandidatudvalget 
 Den 21/8 Deltog i Prideoptog sammen med Akademikerne 
  
 Jette Fugl 
 
 Den 9/6 Privatgruppens bestyrelsesmøde 
 Den 26/8 Privatgruppens sommer picknick 
 Den 9/9 Møde i Arbejdsgruppen vedr. ansættelsesgrupperne 
 
 Nikoline Dohm Lauridsen 
 
 Den 25/8 Statsgruppens bestyrelsesmøde 
 Den 2/9 Møde i Data Science Faggruppen 
 Den 9/9 Møde i Arbejdsgruppen vedr. ansættelsesgrupperne 

 

 

 13.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 

  
Tine Segel orienterede om formandsvalget i Akademikerne. 
 
Den 9. september deltog Tine Segel i bestyrelsesmøde i Akademikernes A-kasse. P.t. fylder 
dagpengereformen meget, og Tine Segel opfordrede hovedbestyrelsen til at gå ind og bakke op 
via Twitter, så det er synligt, at det ikke er i orden at reducere i dimittendsatsen. 
 

 

13.3 Orientering om afholdelse af Verdensmål Online under DB2030-samarbejdet 

 
Forbundet er en del af netværket DB2030, der består af en række verdensmålsorganisationer, 
Danmarks Biblioteksforening og en række biblioteker.  

 
Forbundet bød i 2021 ind på at løfte opgaven omkring at sikre kompetenceudvikling på 
bibliotekerne og udviklede et kortere kompetenceforløb i samarbejde med Herning 
Bibliotekerne, Aarhus Bibliotekerne og Ballerup Bibliotekerne for biblioteksansatte under den 
samlede overskrift ”Verdensmål Online.” 

 
Det er indtil videre blevet til tre onlinemoduler med pæn tilslutning, hvor der har været 
henholdsvis 66, 53 og 63 tilmeldte til hvert arrangement. Forbundet har stået for markedsføring, 
håndtering af tilmeldinger, teknisk platform samt facilitering og har desuden tilrettelagt det tredje 
af de tre moduler.  

 
Modul 1: deltagelse, partnerskaber og målgrupper   
19. maj 2021 
Få redskaber til, hvordan du som biblioteksansat kan arbejde med verdensmålene via 
partnerskaber og frivillige, og få viden om, hvordan du aktiverer unge og ældre. 
 
 
Modul 2: ligestilling og ulighed 
9. juni 2021 
Få inspiration til, hvordan du som biblioteksansat kan arbejde med verdensmål 5: ligestilling 
mellem kønnene, og 10: reducer ulighed. 
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Modul 3: forbrug og biodiversitet 
23. juni 2021 
Få inspiration og værktøjer til, hvordan du som biblioteksansat kan arbejde med verdensmål 
12: ansvarligt forbrug og produktion samt verdensmål 15: livet på land, herunder standsning af 
tab af biodiversitet. 

 
Tilgangen til modulerne fra planlægningsgruppens side har været at lære undervejs, fordi der 
var enighed om, at det var vigtigt at rykke på dagsordenen for at give medarbejderne viden og 
redskaber og samtidig få relevante erfaring om behov og interesse fra sektoren. Disse 
erfaringer bruges nu både i forhold til DB2030’s arbejde med at skabe en 
verdensmålscertificering for biblioteker i samarbejde med Chora2030 og til at planlægge andre 
kortere kompetenceforløb og inspirationsdage senere i året. 

 
I første omgang har modulerne især været rettet mod folkebibliotekernes medarbejdere, da de 
samarbejdende biblioteker i planlægningen har været folkebiblioteker. Der er dog også 
interesse for øvrige biblioteksmedarbejdere, og derfor vil sekretariatet forsøge at inddrage flere 
(fra forsknings- og uddannelsessektoren) i planlægningen af kommende arrangementer. 

 
Et af ønskerne bag de tre moduler var også at skabe mulighed for netværk på tværs af 
kommunegrænser, så man kan lære af hinandens gode idéer. Her viste det sig dog desværre, 
at det var svært at skabe disse kontakter online. Dette arbejdes der videre med i den 
kommende periode, hvor forbundet fortsætter med at trække en stor del af arbejdet i 
kompetencegruppen. 

 

Konklusion: 

 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

13.4 Orientering om KI’s partnerskab i kompetenceforløb under Det Grønne Akademi 

 
Som en udløber af forbundets deltagelse i netværket DB2030 og arbejdet med 
kompetenceforløbet Verdensmål Online er forbundet blevet tilbudt og har sagt ja til en rolle som 
partner i Det Grønne Akademi (under Deltager Danmark)’s kompetenceforløb målrettet 
kommunale forvaltninger og biblioteksansatte med henblik på at skabe tværfaglig forankring 
omkring arbejdet med verdensmålene i Danmark. Tidsfristen for at svare ja eller nej til 
parternskabet var meget kort, og sekretariatet vurderede, at det ville være en gevinst for både 
KI og medlemmerne, at forbundet indgik i partnerskabet.  

 
Forløbet, der afvikles i november og december 2021, giver deltagerne redskaber og viden og 
sigter på at skabe handlingsfællesskaber og bæredygtige forandringer med borgerne. 
Uddannelsen er deltagerfinansieret. 

 
De første erfaringer fra de biblioteker, der har været aktive omkring arbejdet med verdensmål 
viser, at bibliotekerne har mulighed for at skabe sig en stærk position i kommunerne inden for 
dette område, fordi biblioteket både er et sted for viden og fællesskaber og har en særlig evne 
til at indgå i partnerskaber på tværs.  

 
I første omgang er forbundets rolle at agere sparringspartner i forbindelse med planlægning og 
markedsføring af forløbet. Der er dog en mulighed for, at forbundet på sigt kan drive 
uddannelsen videre. Opstår denne mulighed, vil forbundet på dette tidspunkt særskilt tage 
stilling til, om man vil drive uddannelsen videre.  
 
I forvejen driver forbundet miniforløbet Verdensmål Online, der er et gratis tilbud, i samarbejde 
med DB2030-netværket. 
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Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 

 13.5 AUA-projekt 
 
Over en længere periode har forbundet sammen med KL arbejdet på et AUA-projekt. Projektet 
sætter fokus på at styrke medarbejdernes digitale kompetencer og bibliotekernes strategiske og 
ledelsesmæssige fokus på det digitale bibliotek.  
 
Projektet fokuserer både på digitale kompetencer, der sigter mod formidlingssituationer, samt 
på digitalt lederskab for at skabe det bedst mulige afsæt for at skabe varige positive 
forandringer i bibliotekerne i sidste ende til glæde og gavn for slutbrugerne. 

 
Grundet COVID-19 har projektets tidsplan været ændret flere gange. Der er afsendt invitationer 
til deltagelse til 3 biblioteker: Viborg, Hillerød og Nyborg. 

 
De foreløbige erfaringer viser at bibliotekerne oplever projektet som yderst relevant og lægger 
vægt på, at det er tænkt afholdt for hele biblioteksorganisationen som ekstra attraktivt. Viborg, 
Nyborg og Hillerød har endeligt bekræftet.  
 
Når der er indgået aftale udvikles de sidste dele af pilotuddannelsen i samarbejde med disse 
biblioteker samt eksterne undervisere. Ligeledes aftales datoer for afholdelse af 
pilotuddannelsen med de deltagende biblioteker. 

 
 Det forventes at afholdelse af pilotuddannelsen gennemføres ultimo 2021. 
 

Projektet afsluttes ultimo juni 2022. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 

13.6 Orientering fra sekretariatet  

Torben Jensen orienterede om, at medarbejderne er tilbage på arbejde i sekretariatet efter 
hjemmearbejde under Corona-pandemien. Ledelsen har i samarbejde med medarbejderne 
besluttet, at det fremover vil være muligt for medarbejderne at arbejde op til to dage hjemme 
om ugen, såfremt det passer ind i den øvrige arbejdstilrettelæggelse.  
 

Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 
14. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 25. august 2021  

 

Referatet uploades, når det er godkendt. 
 

 
15. Eventuelt  
 
 Intet at berette. 


