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Formål 

Bibliotekernes Koordinationsforum samler centrale aktører og interessenter på biblio-

teksområdet inden for fag-, forsknings og folkebibliotekerne. Forummets formål er i vi-

dest muligt omfang at sikre samarbejdet og sammenhængen i den brede bibliotekssek-

tor.  

 

Med koordinationsforummet sikres muligheden for videndeling aktørerne imellem om 

tiltag, overvejelser og strategiudvikling på tværs af bibliotekssektoren, så der samlet 

set er et bedre overblik over udviklingsretninger de forskellige aktører imellem og der-

med bedre grundlag for koordinering af indsatser. 

 

Derudover skal forummet bidrage til, at SLKS har indblik i de forskellige tiltag i sekto-

ren mhp. at rådgive kulturministeren om udviklingen på biblioteksområdet.  

 

Opgave  

Koordinationsforummet er et videndelings- og orienteringsnetværk blandt centrale ak-

tører på biblioteksområdet. 

 

Forummet har ikke formel beslutnings- eller rådgivningskompetence, men vil kunne bi-

drage med synspunkter og anbefalinger i medfør af drøftelserne på møderne. 

 

Forummet kan ikke igangsætte selvstændige aktiviteter eller tiltag. 

 

Repræsentation 

For at sikre gensidig orientering og koordination mellem de nationale kerneaktører på 

biblioteksområdet inddrages en bred repræsentation af instanser på biblioteksområdet. 

 

Koordinationsforummet sammensættes med følgende repræsentation:  

 

Et medlem fra Slots- og Kulturstyrelsen  

Et medlem fra Det Kongelige Bibliotek 

Et medlem fra Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker.  

Et medlem fra Nota 

Et medlem fra Centralbibliotekerne  

Et medlem fra Kommunernes Landsforening 

Et medlem fra Danmarks Biblioteksforening 
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Et medlem fra Bibliotekschefforeningen 

Et medlem fra Det Digitale Folkebibliotek 

Et medlem fra PLC-området på ledelsesniveau udpeget af Undervisningsministeriet 

 

De enkelte institutioner/organisationer vælger eller udpeger selv repræsentanter fra le-

delsesniveau. Slots – og Kulturstyrelsen sikrer, at sammensætningen lever op til de 

gældende regler i ligestillingsloven vedrørende kønskvoteringer i nævn og udvalg. 

 

Bibliotekernes koordinationsforum nedsættes for en treårig periode fra 2020-2023. 

 

Formandsskab og sekretariat 

SLKS varetager formandsskabet og sekretariatsfunktionen for forummet. 

 

SLKS fastlægger mødedatoer, udarbejder dagsorden, mødemateriale og referat og delta-

ger derfor også med en sekretærer på forummets møder. 

 

Møder  

Bibliotekernes koordinationsforum forventes at mødes en-to gange om året i hhv. maj 

og november, men kan også indkaldes ad hoc.  

  

Dagsorden tager afsæt i oplæg fra SLKS samt medlemmernes input til relevante emner 

og endelig dagsorden sendes ca. 2 uger før mødets afholdelse. 

 

Medlemmerne bidrager efter aftale med oplæg, der vedrører mødepunkterne, ligesom 

det er muligt for koordinationsforummet at invitere aktører til at holde oplæg eller til 

sparring iht. dagsorden. 

 

Økonomi 

SLKS finansierer møder og forplejning. 

 

 

 

 


