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Formål 
Strategisk Biblioteksudvalg foreslår, målretter og kvalificerer de strategiske indsatser 
og målsætninger på biblioteksområdet. Udvalget bidrager til at identificere udviklings-
muligheder, indsatsområder og potentialerne for anvendelsen af de statslige udviklings-
midler på biblioteksområdet med henblik på at styrke det strategiske sigte i anvendel-
sen af udviklingsmidlerne. 
 
Opgaver 
Strategisk Biblioteksudvalg rådgiver og kommer med indstilling til kulturministeren 
om potentielle strategiske udviklingsretninger og indsatsområder på biblioteksområdet.  
 
Kulturministeren beslutter retningen for anvendelsen af udviklingsmidlerne efter sam-
råd med KL’s Kultur-, Erhverv-, og Planudvalg.  
 
På baggrund af den overordnede udviklingsretning udpeget af kulturministeren udar-
bejder Strategisk Biblioteksudvalg indstilling til ministeren om udmøntning af udvik-
lingsmidlerne.  
 
Midlerne kan bringes i spil som ansøgningspulje og som særlige initiativer, der under-
støtter biblioteksudviklingen inden for ministerens prioriteringer. 
 
Strategisk Biblioteksudvalg behandler udviklingsmidlerne iht. ministerens ønsker og 
afgiver indstilling til konkret tildeling af midler til initiativer og projekter, herunder til-
sagn og afslag, hvorefter SLKS træffer endelig beslutning. 
 
Indstillinger, som styrelsen ikke imødekommer, tilbagevises til udvalget til fornyet ind-
stilling om anvendelse af de pågældende midler.  
 
Sammensætning 
Strategisk biblioteksudvalg nedsættes for en treårig periode fra 1. oktober 2020 til 1. 
oktober 2023.  
 
Udvalget består af i alt otte medlemmer med strategisk og faglig indsigt i folkebiblio-
teksområdet. Udvalget er sammensat ud fra en inddragende struktur, hvor de parter, 
midlerne berører, bliver taget med i høring om udviklingstiltag og beslutning om ud-
møntning af udviklingsmidlerne.  
 



 

Side 2 

De enkelte institutioner/organisationer vælger eller udpeger selv repræsentanter. Slots 
– og Kulturstyrelsen sikrer, at sammensætningen lever op til de gældende regler i lige-
stillingsloven vedrørende kønskvoteringer i nævn og udvalg. 
 
Udvalgets medlemmer udpeges fra følgende organisationer: 
Et medlem fra Slots- og Kulturstyrelsen, formand 
Et medlem fra Kommunernes Landsforening 
Et medlem fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for undervisning og kvalitet 
Et medlem fra Det Kgl. Bibliotek 
Et medlem fra Det Digitale Folkebibliotek 
Et medlem fra centralbibliotekerne 
To medlemmer fra folkebibliotekerne 
 
Formandskab og sekretariat  
Slots- og Kulturstyrelsen har formandsskabet og sekretariatsbetjener udvalget. Slots- 
og Kulturstyrelsen stiller, ud over udvalgets formand, med en sekretær for udvalget til 
deltagelse på møderne.  
 
Slots- og Kulturstyrelsen udarbejder en forretningsorden for udvalgets arbejde.  
 
Møder 
Strategisk Biblioteksudvalg mødes tre-fire gange årligt. Blandt andet med et møde hvor 
udvalget udpeger udviklingsretninger og potentialer for anvendelse af udviklingsmid-
lerne, der efterfølgende fremlægges for kulturministeren. På baggrund af ministeren 
prioritering af strategiske indsatsområder mødes Strategisk Biblioteksudvalg og kvalifi-
cerer de prioriterede indsatsområder og udarbejder rammerne for uddeling.  
 
Der kan afholdes supplerende møder i udvalget ved udmeldelse af ekstraordinære ind-
satser eller efter behov.  
 
Økonomi 
Slots- og Kulturstyrelsen finansierer møder og forplejning. 
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