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Slots- og Kulturstyrelsens fagligt rådgivende udvalg for Udviklings-
puljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF) 
 
Slots- og Kulturstyrelsen administrerer med hjemmel i Lov om biblioteks-
virksomhed, § 18 tilskud til folke- og skolebiblioteker. Tilskuddet udmøntes i 
Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Midlerne 
afsættes på den årlige finanslov med en andel til udvikling af folkebiblioteker 
og en andel til udvikling af pædagogiske læringscentre. 
 
Til administration af puljen er der knyttet et rådgivende udvalg: Slots- og 
Kulturstyrelsens fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for 
folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF). 
 
Udvalget udpeges for en periode på fire år ad gangen med nyudpegning i året 
efter et kommunalvalg. 
 
Udvalgets kommissorium 2019-2022 
Slots- og Kulturstyrelsens Fagligt Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen 
for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF), rådgiver Slots- og 
Kulturstyrelsen i forbindelse med udmøntningen af Udviklingspuljen. 
 
RUF behandler på et årligt møde primo januar indkomne ansøgninger efter 
indstilling fra Slots- og Kulturstyrelsens og Undervisningsministeriets 
sagsbehandlere. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen træffer endelig afgørelse om tilskud til de enkelte 
ansøgninger bl.a. på baggrund af udvalgets rådgivning. 
 
RUF’s anbefalinger offentliggøres i et referat fra mødet på Slots- og 
Kulturstyrelsens hjemmeside samtidig med at tilsagns- og afslagsbreve 
sendes til ansøgerne.  
 
Ved udmeldelse af ekstraordinære ansøgningsrunder kan der enten holdes 
ekstra møde i rådet eller afvikles en skriftlig høringsrunde i rådet i 
forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens indstillinger 
 
Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder en forretningsorden for udvalgets 
arbejde. 
 
 
 



 

Side 2 

Udvalgets sammensætning 
Rådet består at i alt 9 medlemmer. Følgende organisationer indstiller 
medlemmer til udvalget ud fra deres faglige kvalifikationer og indblik i 
udviklingen på de hhv. folkebiblioteker og PLC’er: 
 
• Danmarks Biblioteksforening (2 medlemmer) 
• Bibliotekschefforeningen (2 medlemmer) 
• Kommunernes forening for pædagogiske læringscentre (1 medlem) 
• Skolelederforeningen (1 medlem) 
• Dansk Folkeoplysnings Samråd (1 medlem) 
• Københavns Universitet, Institut for Informationsstudier (INF) (1 

medlem) 
• Århus Universitet, Danmarks institut for Uddannelse og Pædagogik 

(DPU) (1 medlem) 
 
Slots- og Kulturstyrelsens og Undervisningsministeriets 
repræsentation 
• Formand, SLKS.  
• Administratoren af puljen, SLKS 
• En sagsbehandler som sekretær for udvalget, SLKS 
• Sagsbehandleren for projekter i relation til det pædagogiske 

læringscenter, UVM, STUK. 
 


