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1. Velkommen og dagsorden 
Fagudvalget godkendte dagsorden 

 

2. Siden sidst 
LL orienterede fra de seneste tre bestyrelsesmøder, hvor dagsordenerne er pressede selv på 

heldagsmøder. Det blev aftalt at ”siden sidst” tager udgangspunkt i, at fagudvalgsmedlemmerne 

løbende læser bestyrelsesreferater.  

LL fremhævede at:  

• Sekretariatet har oplevet en del opsigelser på det seneste og har suppleret med 

indstationeringer og konsulenthjælp. Der er pt. tre stillinger slået op. 

• Der arbejdes på etablering af et advisory board til bestyrelse og forening.  

• Bestyrelsen har drøftet repræsentation i diverse forum og udvalg. Et ønske, på sigt, kunne fx 

være at fagpersoner i sektoren, der tilbydes forskellige poster i diverse udvalg, som 

udgangspunkt melder tilbage, at man vil vende det med foreningen. Det skal føre til øget 

klarhed over, hvem der sidder hvor, og hvem man præsenterer.  

• Beslutning om annullering af udbuddet om biblioteksformidling, og ikke mindst følgerne heraf, 

skal kommunikeres tydeligt til medlemmerne. 

MCH orienterede om BookBites’ køb af Publizon og eventuelle følger på kort og lang sigt. 

 

3. Fokuseret tilbud 
Morten Maegaard (MM) orienterede om fremdriften i Fokuseret tilbud. 

 



• Fagudvalget drøftede oplægget. Fagudvalget er enig med bestyrelsen i, at det ikke er 

tjenesterne, men funktionerne, der er vigtige fremadrettet.  

• Fagudvalget anbefalede, at den tidsplan, der ligger i projektet, kommunikeres tydeligt ud til alle, 

så det fremgår at der foreligger og gennemføres en kvalitativ og medlemsinddragende proces, 

inden der bliver taget beslutninger om, hvordan et fremtidigt digitalt folkebibliotekstilbud skal 

se ud, og hvilke funktioner, der skal bevares.  

• Fagudvalget var enige om, at opmærksomhed på tidsplan og proces, og kommunikationen 

omkring samme, er en central nøgle til at mindske misforståelser ude i sektoren. Fagudvalget 

pegede fx på, at sprogbrug som ”Onboarding” kan lyde, som om en beslutning om at beholde en 

tjeneste allerede er taget, hvilket ikke er tilfældet.  

MM tager input med i det videre arbejde.  

 

5. NEXT 
Peter Gaarde (PG) fremlagde status efter det annullerede udbud, og stillede spørgsmålet, hvordan 

styregruppe og fagudvalg vil orienteres og inddrages og kvalificere arbejdet.  

• Fagudvalget drøftede oplægget og besluttede at anbefale en nedlæggelse af styregruppen for 

NEXT. En evt. nedlæggelse skal cleares og aftales med FET og sekretariatet før dette kan 

eksekveres. 

• Fagudvalget ønsker fremover at fagudvalget (UHA) er foreningens organ for NEXT i samarbejde 

med sekretariatet.  

• Dette også set i lyset af at Fagudvalget (jf. næste punkt) ønsker mere tid til grundlæggende og 

kvalificerende diskussioner om bibliotekernes behov som oplæg til bestyrelse og det videre 

arbejde.  

PG påpegede, at NEXT-ressourcerne i sekretariatet er 100% allokeret til opgaver, der skaber fremdrift i 

NEXT, og et stort tidsforbrug til at udarbejde notater og præsentationer kan dermed gå ud over 

fremdriften. Der var enighed om, at sekretariat og fagudvalg skal finde en fornuftig arbejdsform, der kan 

give fagudvalget den nødvendige indsigt i NEXT, uden at det går ud over fremdriften. LL følger op på 

dette med bestyrelse og sekretariat. 

  

6. Fagudvalg 
Fagudvalget drøftede den hidtidige arbejdsform og eventuelle fremtidige organisering og var enige om, 

at fagudvalget har en vigtig rolle i foreningen i forhold til at sikre bibliotekernes indflydelse på den 

nationale udvikling og foreningens produkter, samt at det ikke helt er lykkedes at finde den rette form til 

at udfylde den rolle.  

Fagudvalget vil derfor gerne i dialog med bestyrelsen om, hvordan man kan tilrettelægge fagudvalgets 

mandat og arbejde, så rollen i højere grad kan udfyldes, herunder også tydeliggørelse af arbejdsgange 

fagudvalg, bestyrelse og sekretariat imellem. 



7. Evt. og næste møde 

Næste møde d. 24/11 fastholdes. Her diskuteres oplæg fra LL til hvordan vi som fagudvalg bedst 

organiserer arbejdet, så vi – i udvalget - opnår den ønskede diskussion af (bruger)behov versus 

kvalificering af foreningens produkter og dermed opnår samspil, bl.a. i processen med fokuseret tilbud. 

Der indsættes tillige et december-møde d. 7/12, hvor der afsættes tid til diskussion, MA laver oplæg til 

diskussion af et udvalg af relevante behov og/eller produkter. PK og BG genbesøger desuden deres 

tidligere oplæg angående repræsentation i diverse faggrupper og udvalg på tværs af sektoren. Dette 

oplæg inddrages evt. ved november-møde, alternativt ved første møde i 2023. 


