
  

H.C. Andersens Boulevard 2 • DK-1553 København V • +45 3373 3373 • www.kulturstyrelsen.dk • post@kulturstyrelsen.dk 

 5. januar 2015 
 
Sagsnr.  
Jonna Holmgaard Larsen 
chefkonsulent 
 
jhl@kulturstyrelsen.dk 
Direkte tlf.: 3373 3352 

 

Kulturstyrelsens fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for 

folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (RUF) 
 

Kommissorium og sammensætning 
 
Kulturstyrelsen administrerer med hjemmel i Lov om biblioteksvirksomhed, § 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 ud-
vikling af folkebiblioteker og en andel til udvikling af skolebiblioteker (nu: pædagogiske læ-
ringscentre). Til administration af puljen er der knyttet et rådgivende udvalg: Kulturstyrel-
sens 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 

Kulturstyrelsens Fagligt Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pæ-
dagogiske læringscentre (RUF), rådgiver Kulturstyrelsen i forbindelse med udmøntningen af 
puljen.  
 

RUF inddrages forud for publicering af strategiske indsatsområder i dialog om hvilke ind-
satsområder, der skal meldes ud. 
 

RUF behandler på et årligt møde indkomne ansøgninger efter indstilling fra Kulturstyrelsens 
og Undervisningsministeriets sagsbehandlere.  
 

RUF’s udtalelse om hver enkelt ansøgning offentliggøres i referat fra møde i rådet. 
 

Kulturstyrelsen træffer endelig afgørelse om tilskud til de enkelte ansøgninger bl.a. på bag-
grund af udvalgets rådgivning 
 
Ved udmeldelse af ekstraordinære ansøgningsrunder kan der holdes ekstra møde i rådet. 
Alternativt kan Kulturstyrelsens indstillinger sendes i skriftlig høring.  
 

Kulturstyrelsen udarbejder en forretningsorden for udvalgets arbejde. 
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Udvalgets sammensætning 

Følgende organisationer indstiller medlemmer til udvalget ud fra deres personlige og faglige 
kvalifikationer: 
 
Danmarks Biblioteksforening (2 medlemmer) 
Bibliotekschefforeningen (2 medlemmer) 
Kommunernes Skolebiblioteksforening (1 medlem) 
Skolelederforeningen (1 medlem) 
Dansk Folkeoplysnings Samråd (1 medlem) 
Københavns Universitet, Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) (1 medlem) 
Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) (1 medlem) 
 
Kulturstyrelsens og Undervisningsministeriets repræsentation  

Fra Kulturstyrelsen deltager: 
Kontorchefen for Biblioteker (Formand) 
Administratoren af puljen 
En sagsbehandler som sekretær for udvalget 
 
Fra Undervisningsministeriet deltager: 
Sagsbehandleren for projekter i relation til det pædagogiske læringscenter. 
 


