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1.

Indledning

Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Resultataftalen omfatter Dansk Centralbiblioteks og Forskningsafdelingens virke i perioden 1. januar 2014 til31. december 2016, jf. § 5 stk. 2 i lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på
undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig.
Bibliotekets strategi er 2 - 3 årige, hvorfor vi gerne ser disse strategier som en del af resultataftalen. Dog med den bemærkning at de fremtidige indsatsområder hele tiden vil tilrettes, når nye
behov opstår. Grundet de statslige bevillingsregler fastsættes det årlige bevillingsniveau i henhold
til de på de årlige finanslove opførte midler, og efter drøftelser mellem Sydslesvigudvalget og
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. l efteråret 2015 revideres visionen/strategien for 2016 - .
l aftalen er der formuleret konkrete resultatkrav for Dansk Centralbibliotek og Forskningsafdelingens virke baseret på egne formulerede formål og målsætninger. Sydslesvigudvalgets driftstilskud udgør sammen med virksomhedens øvrige indtægter den økonomiske ramme, inden for
hvilken DCB og Forskningsafdelingen skal opfylde resultataftalen.
Resultataftalen indgås med det formål at udbrede kendskabet til Dansk Centralbibliotekets og
Forskningsafdelingens virke og for at sikre, at prioriteringen af tilskuddet fra Sydslesvigudvalget
sker på et så oplyst grundlag som muligt.
Resultataftalen er ikke retligt bindende. Ifølge lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på
undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig har Dansk Centralbibliotek
og Forskningsafdelingen alene driftsansvaret for egen virksomhed.

2.

Præsentation af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V.

2.1. Baggrund
Dansk Centralbibliotek er det danske bibliotek i Sydslesvig. Hovedbiblioteket er beliggende i Nørregade 59, Flensborg. Der er filialer i Slesvig, Lalfod 89 og i Husum, Nystaden 81. Derudover er
der et fællesbibliotek på Jes-Kruse-Skolen, Egernførde. Biblioteksvæsenet råder pt. over 2 bogbusser, som betjener hele det sydslesvigske område med besøg ved 25 skoler og tysk skole i Fjolde og 27 børnehaver, 4 fritidshjem, 9 skolefritidsordninger, Holtenå forsamlingshus i Kiel samt
1.305 registrerede private lånere, hvis lånerkort ofte indeholder en hel familie.
Biblioteket servicerar Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. ved at stille materialer til rådighed til
fritidslæsning fra skolebibliotekerne. Biblioteket har en stor samling af lokallitteratur, der går under
betegnelsen: Den Slesvigske Samling. Den Slesvigske Samling består af ca. 56.000 materialeenheder, bøger, film, musik. pjecer m.v. samt 80 digitaliserede værker fra den boghistoriske samling.
Derudover er der under Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. en selvstændig forskningsafdeling "Studieafdelingen og Arkivet", der har eget selvstændigt budget og selvstændig styrelse:
TilsynsrådetBiblioteket varetager også forvaltningen for denne afdeling.
l 2013 var bibliotekets udlån 527.266 inkl. skolebibliotekernes fritidsudlån, mens biblioteket i
Flensborg havde 91.885 besøgende (se nøgletal2.7.). På øvrige betjeningssteder er der ikke monteret apparater til tælling af publikum. Pr. 31 .12.2014 vil der også foreligge besøgstal for Husum og
Slesvig samt stikprøvetal for bogbusserne.
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Der gennemføres ugentlige arrangementer i perioden 1. september til 1. juli. Derudover deltager
og bidrager biblioteket ved årsmøder, sommerhøjskole, midsommerfest, litteraturfest.nu & meget,
meget mere.

2.2.

Organisation, medlemmer og personale

Bibliotekets øverste myndighed er Biblioteksbestyrelsen, hvis medlemmer er udpeget af, og repræsenterer følgende organisationer: Grænseforeningen e. V., Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Sprogforeningen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig samt tre medarbejderrepræsentanter.
Den daglige ledelse varetages af bibliotekschefen. Organisationen er opdelt i områderne: Økonomi-IKT-Sekretariat, Personalefunktion-Service-Danskkurser samt Formidling og Den Slesvigske
Samling.
Forskningsafdelingens øverste myndighed er Tilsynsrådet, hvis medlemmer er udpeget af Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening, Dansk Skoleforeningen for Sydslesvig og Historisk Samfund
for Sønderjylland. Bibliotekschefen er "født" formand.
Den daglige, faglige ledelse varetages af lederen af Forskningsafdelingen.
Vedtægterne bearbejdes pt.

2.3.

Historie

Bibliotekets rødder går tilbage til bogsamlingen i journalist Gustav Johannsens private hjem i
Flensborg fra 1890. Da Johannsens bogsamling ikke kunne rumme mere, forsatte biblioteksarbejdet fra 1920 i Flensborghus. 'Fiensborghus Bogsamling' varetog biblioteksopgaven for det danske
mindretal frem til 1959. Litteratursamlingen omkring det gamle hertugdømme Slesvig blev en selvstændig enhed, der siden 1949 kaldtes 'Den Slesvigske Samling'.
En af de største begivenheder indenfor det danske biblioteksvæsen i Sydslesvig, var biblioteksnybygningen i 1959. Bygningen blev anset som en af de mest moderne danske biblioteksbygninger. Med oprettelsen af 'Studieafdelingen og Arkivet' i 1963, bekræftedes biblioteket som en
regional forskningsinstitution.
Allerede kort tid efter nybygningens indvielse, bemærkedes manglen på arealer igen. l 1987 kunne
en tilbygning tages i brug, og arealet forøgedes til det dobbelte.
Biblioteket er stadig præget af voldsom ·tilvækst af bøger og andre materialer, og specielt af en
øget mængde af arkivmateriale som fortsat indleveres.
l 2008 hhv. 201 o blev indgangspartiet og udlånsarealet ombygget og nyindrettet. l forbindelse med
nyindretningen i 2010 blev Den Slesvigske Samling åbnet for publikum. l 2014 fortsætter udviklingen af de fysiske rum med nyindretning af Informationen.
l Slesvighus blev der pr. 1. august 2011 åbnet en meget lille filial, som erstatning for filialen i Lalfod
69. l 2014 forventes en ny filial åbnet i Ansgars-Komplekset Slesvig, hvorefter biblioteket flyttes fra
Slesvig hus.

2.4.

Mission

Dansk Centralbibliotek har til formål
at drive biblioteksvirksomhed til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig i videst mulig
overensstemmelse med bibliotekslovgivningen i Danmark
at formidle dansk og nordisk sprog og kultur
at fremme kendskabet til Sydslesvigs særpræg
at fremme historisk og videnskabelig forskning og formidling
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at indsamle, registrere og bevare arkivalier

2.5. VIsion
Visionen for biblioteket er
at udvikle og implementere det virtuelle bibliotek
at tilpasse det fysiske bibliotek i forhold til det på ethvert tidspunkt gældende bibliotekstilbud/indhold
at implementere oplevelsesbiblioteket
at Dansk Centralbibliotek deltager aktivt i den udvikling som Kulturstyrelsen melder ud som
national udviklingsstrategi for folkebibliotekerne i Danmark (Folkebibliotekerne i videnssamfundets 5 anbefalinger: Bilag 1)
http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/rapporter oevriqe/folkebib i videns
amfundet/pdf/Folkebib i videnssamf.pdf
samt at inddrage de for Sydslesvig relevante dele af Danmarks Biblioteksforenings indsatsområder i såvel udvikling som ved aktiv deltagelse med henblik på implementering i perioden 2015- 2017.
2.6. Strategi
Biblioteket skal bestå af en fysisk, en virtuel og en oplevelsesdel for såvel børn som voksne. Biblioteket skal have åbningstider så alle målgruppers behov tilgodeses.
Således opfyldes opgaven omkring videns- og informationsformidling, støtte af den livslange læring og at være et kulturelt tilbud til borgerne under hensyntagen til den særlige forpligtelse biblioteksvæsenet i Sydslesvig har. Derudover skal biblioteket formidle kendskab til dansk og nordisk
sprog og kultur samt støtte det danske sprog i Sydslesvig. Dansk Centralbibliotek er desuden
overbygning på skolebibliotekerne hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. i henhold til aftale
af 21 . juni 2000.
Forskningsafdelingen skal fremme historisk og videnskabelig forskning og formidling, især vedr.
Slesvigs og den danske folkedel i Sydslesvigs historie i fortid og nutid.
Arkivet skal indsamle, registrere og bevare arkivalier og lydoptagelser hidrørende fra private personer, foreninger, institutioner og virksomheder med tilknytning til den danske folkedel i Sydslesvig, samt at stille det indsamlede til rådighed for offentligheden efter gældende arkivlove og i henhold til indgåede aftaler.
Dansk Centralbibliotek vil deltage aktivt i implementeringen af den i Danmark nationale udviklingsstrategi på biblioteksområdet Biblioteket vil sikre materialeforsyningen til alle dele af Sydslesvig i
form af en struktur, der tilgodeser mindretallets borgere.
Biblioteket bestræber sig på at fastholde et højt udlån samt forøge antallet af elektroniske services.
Den Slesvigske Samling vil have høj prioritet omkring formidling af mindretallets kulturarv og markedsføringen deraf. Biblioteket vil i samarbejde med andre danske institutioner/organisationer fortsat udvikle arrangementsvirksomheden specielt Litteraturfestivalen i samarbejde med Nordisk Informationskontor. Administrative funktioner vil løbende blive analyseret med henblik på optimering.

2.7.

Nøgletal

Udviklingen i besøgstal
2008
68.755
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2009
93.848

Udvikling i udlån
2006
Samlet udlån
583.850
Deraf til skolerne
206.798
* indeholder ikke manuelle udlån

2009
615.654*
218.359

2010
586.610
193.829

2011
605.885
193.867

2012
579.903
174.068

2013
527.266
164.837

Materialebestand
2006
433.254

DCB

2009
428.002

Medarbejderudvikling 2008- 2013
Biblioteket
l alt medarbe'dere
Forskningsafdelingen
l alt medarbejdere
l alt DCB e. V.

2006
4,00

2009
5,00

2010
4,92

2011
3,97

2012
3,25

2013
4,67

47,32

51 ,29

46,47

45,26

43,26

46,60

Udvikling i tilskuddet fra den danske stat til DCB e. V. i alt (EURO)
2011
Driftstilskud

2012

2013

2014

3.495.660 3.495.840 3.686.750 3.659.441

2015
3.715.908

Anlægstilskud
Projekttilskud:
Det danske mindretal

313.948

Digitaliseringsmaskine
OBS-oplys. til borgere om
Syds.

174.263
54.619

DDS som Forskningsbibliotek

64.343

Sydslesvigere i Krig

70.375

Sydslesvighistorie.dk

193.029

Sommerhøjskole
l alt EURO

3.

12.064
3.495.660 3.495.640 4.174.960 3.790.467

3.979.313

Økonomi

Tilløsning af opgaveporteføljen havde Dansk Centralbibliotek i 2013 indtægter for i alt 3.911.311 €
til biblioteksdrift, jfr. herunder:

lBidragsyder
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l Beløb i Euro l

Beløb i DKK

l

Andel

Den danske stat
Offentlige tyske tilskud
Øvrige tilskud
Diverse Indtægter
l alt EURO

3.369.996
397.147
2.260
141.908
3.911.311

25.140.170
2.962.717
16.860
1.058.634
29.178.380

86,16%
10,15 %
0,06%
3,63%
100,00%

Ved aftalens underskrivelse havde foreningen i 2015 budgetterede indtægter for i alt (3.966.1 00 €),
jf. tabellen herunder:
Budgettal 2015 for biblioteket (drift)
Bidragsyder
Den danske stat
Offentlige tyske tilskud
Øvrige tilskud
Diverse Indtægter
l alt EURO

Beløb i Euro
3.433.384
392.000
3.000
130.835
3.959.219

Beløb l DKK
25.613.045
2.924.320
22.380
976.029
29.535.774

Andel
86,72%
9,9%
0,08%
3,30%
100,00%

Beløb i Euro
282.524

Beløb l DKK
2.107.629

800

5.968

o

Andel
99,72%
0,00 %
0,28%
0,00%

283.324

2.113.597

100,00%

Beløb i Euro
3.715.908
392.000
3.800
130.835
4.242.543

Beløb l DKK
27.720.674
2.924.320
28.348
976.029
31.649.371

Budgettal 2015 for forskningsafdelingen (drift)
Bldrag_s~der

Den danske stat
Offentlige tyske tilskud
Øvrige tilskud
Diverse Indtægter

o

l alt EURO

Samlet budgettal 2015 (drift)
Bidragsyder
Den danske staVSydslesvigudvalget
Offen_
tlige tyske tilskud
Øvrige tilskud
Diverse Indtægter
l alt EURO

Andel
87,6%
9,2%
0,1%
3,1%
100,00%

Dansk Centralbiblioteks regnskab 2013 fordelt på udgiftstyper
område

Udgifter
i 2013
l alt €

Andel
af samlede udgitter

Tilskud
fra DK
€

Biblioteksvirksomhed

4.177.390

3.544.259

Personale
Administration

2.456.358
324.804

58,8% 2.130.905
7,8%
281.769
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Andel
DK

86,8%

Tilskud
fra Siesvig-Holsten

Andel
SlesvigHolsten
i alt

Øvrige
indtægter
€

i alt €
397.147

9,7 % 144.168

238.776
31.573

86.678
11.461

Andel
øvrige
Indtægter
3,5%

Bygninger
Materiale
Inventar
EDB
Biler og busser
Afsluttede projekter

503.028
481.146
54.320
289.343
38.763
29.628

12,0%
11,5%
1,3%
6,9%
0,9%
0,7%

436.380
417.397
47.123
251.007
33.627
25.702

48.898
46.771
5.280
28.126
3.768
2.880

17.750
16.978
1.917
10.210
1.368
1.045

Forskningsafdelingens regnskab 2013 fordelt på udgiftstyper
område

Udgifter
i 2013
i alt €

Andel
af samlede udgifter

Tilskud
fra OK

Andel
DK

€

316.752

Tilskud
fra Siesvig-Holsten
i alt€

94,4%

o

Andel
SlesvigHolsten
l alt

0,0%

Øvrige
indtægter

€

Forskningsafdeling

327.093

18.619

Personale
Trykning publikation er
Øvrige udgifter
Inventar
EDB

266.630

81,5%

251 .827

o

14.803

37.264
13.096
7.960
2.143

11,4%
4,0%
2,4%
0,7%

35.195
12.369
7.518
2.024

o
o
o
o

2.069
727
442
119

Andel
øvrige
indtægter

5,6%

Konkrete mål for Dansk Centralbiblioteks arbejde i 2015 - 2017
4.1.

Biblioteksvirksomhed

Biblioteket skaf fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,
lydbøger og andre egnede materiafer til rådighed såsom musikbærende materiafer og elektroniske
informationsressourcer, herunder Internet og muftimedier. Biblioteket skaf bestræbe sig på at stille
videogrammer til rådighed. Folkebiblioteket formidler kommunale og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.
Der skaf være etableret biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme
på biblioteket. Åbningstider skaf være tilpasset brugernes behov. Der skal være filialer eller andre
betjeningstifbud, hvor betjeningsområdet gør det hensigtsmæssigt. Bibliotekstilbuddet skal stå til
rådighed for enhver for benyttelse på stedet og for udlån af materialer.
Biblioteket skaf gennem deltagelse i det almindelige lånesamarbejde søge at skaffe brugerne det
materiale, som biblioteket ikke selv råder over (dansk og tysk fånesamarbejde). Biblioteket samarbejder med Dansk Skoleforenings skolebibliotekar. Lån af materiafer fra biblioteket og betjening på
biblioteket er vederlagsfrit for brugeren. Biblioteket kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden.
Der skaf i 2015 på baggrund af en visionsdag udvikles nye initiativer i samspif med udviklingen i
danske biblioteker, og som kan indgå i drøftelse af fremtidige resuftatkontrakter.

4.1.1. Det fysiske bibliotek
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Biblioteket skal anskaffe og vedligeholde en samling af faste og elektroniske materialer, herunder
bøger, tidsskrifter, lydbøger, cd'ere, dvd'ere, multimedier m.v. med henblik på at fremme oplysning,
uddannelse og kulturel aktivitet.

4.1.2. Det virtuelle bibliotek
Biblioteket skal udvikle tilbuddet vedr. elektroniske materialer og publikums adgang til elektroniske
kilder. Dette gøres bl.a. i samarbejde med centralbiblioteket i Vejle, som tegner og distribuerer licenser efter behov. DCB stiller licenser til rådighed i såvel biblioteket som til slutbrugeren.
Biblioteket vil arbejde intensivt på en politisk vedtagelse i Danmark vedr. adgang til nationale licenser, idet erfaringen har vist os at landegrænsen er en stor udfordring i forbindelse med ophavsret på dette område.
4.1.3. Oplevelsesbiblioteket
Biblioteket tilbyder kulturelle oplevelser i form af arrangementer (foredrag, fastelavn, påske- og
juleklip, halloween m.v.) for børn og voksne. Disse gennemføres i alle biblioteksafdelinger - ofte i
samarbejde med andre danske organisationer.
Endvidere også afholdelse af arrangementer i forbindelse med store politiske begivenheder i Danmark, for at fremme muligheden for at debattere danske politiske temaer generelt.
4.2.
Formidling m.v.
Området varetager materialeindkøb, katalogisering og registrering af materiale til børn og voksne .
Dertil kommer højt specialiseret katalogisering og emneindeksering af de særlige materialer til Den
Slesvigske Samling. Der klargøres og katalogiseres materialer til Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. DCB har indgået samarbejdsaftale med Landsarkivet i Aabenraa.
4.2.1. Den Slesvigske Samling
Den Slesvigske Samling er DCB's historiske kerne. Samlingens fornemste opgave er, og har gennem tiderne været, at oplyse omkring de særlige forhold i Sydslesvig og servicere med materiale
desangående. Målgruppen er det danske mindretal i Sydslesvig, men også i høj grad alle med
interesse for dansk kultur nord og syd for grænsen. Den Slesvigske Samling indgår som en vigtig
brik i grænseregionens forskningsvirksomhed. Den fysiske bogsamling suppleres med målrettede
elektroniske tilbud/applikationer og udvikles løbende. Fra 2012 foretages der desuden digitalisering
af de boghistoriske værker som stilles til rådighed for publikum via bibliotekets hjemmeside
4.2.2. Formidling
l biblioteker og bogbusser modtages nye lånere og der foretages rådgivning og vejledning. Formidlingen sker i form af personlig og digital rådgivning, præsentation af nyheder, mundtligt, ved udstillinger, på hjemmesiden og i avisen.
Bibliotekarerne er ude af huset med bogpræsentationer, billedbogs-biograf, fortælling ved forældreaftener, bagsædehistorier på distriktsmøder samt deltager i årsmøderne, "sundhedsdage", kirkehøjskoledage og lignende.
4.2.3. Arrangementsvirksomhed
Arrangementsvirksomheden understøtter sprog og læsning, viden om Danmark og IT-kompetencer. Læsekredsene bakkes op gennem fremskaffelse af romaner i sæt og anskaffelse af særlige sæt i tæt samarbejde med Nordisk Informationskontor. Læsekredssættene stilles til rådighed
for alle borgere via synlighed i bibliotek.dk. Arrangementerne er i det hele taget i vid udstrækning i
samarbejde med andre sydslesvigske organisationer.
4.2.4. Bogbusserne
Bogbusserne kører mellem Skelbækken og Ejderen. 330 forskellige ture bliver det til på et år, hvor
hvert stop besøges 1O gange. Busserne kommer til 24 skoler, 27 børnehaver, 6 fritidshjem og 9
skolefritidsordninger, hvor materialerne skiftes ud i en løbende strøm. Bogbusserne deltager der-
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derudover i ca. 15 arrangementer på årsbasis og i skoleåret 2013-2014 er der med succes i tilgift
blevet tilbudt "Book en Bogbus" til børnehaver i form af "Bagsædehistorier" i busserne. Det er blevet
til besøg hos 25 børnehaver, og danske historier og sange er nået ud til 805 børn og 101 voksne.
Aktivitetens store betydning for børns sprogudvikling er velkendt, og til stor glæde for børnehaverne
fortsættes i sæsonen 2014-2015. l 2015 er der planlagt "Book en Bogbus" for voksen publikum.
Indholdet kommer i høj grad til at bestemmes af brugeres egne ønsker.
4.2.5. Udstillinger
Udstillinger i Flensborg Bibliotekets sale arrangeres i samarbejde med Sydslesvigs danske
Kunstforening og Nordisk Informationskontor. Samarbejdet med Nordisk Informationskontor søges
løbende udbygget med henblik på opbygning af et indhold i tilbuddene, der svarer til et "Nordens
Hus". Udstillingsarealet udlånes også gratis til andre danske organisationers aktiviteter
Markedsføring af bibliotekets udstillings- og arrangementsvirksomhed sker på hjemmesiden, i
avisen og i to årlige arrangementsprogrammer med tilhørende pressemeddelelser, plakater og
flyers.
4.2.6. Tilgængelighed
Biblioteket i Flensborg har åbent 55 timer/uge (51 uger).
Biblioteket i Slesvig har åbent 26 timer/uge (45 uger) + 3 timer/uge (vinterhalvår)
Biblioteket i Husum har åbent 18 timer/uge (45 uger) + 3 timer/uge (vinterhalvår)
Fællesbiblioteket i Egernførde har åbnet 8 timer/uge (40 uger).
Bogbusserne har åbent i 264 timer/måned (40 uger).

4.3.

Administration

4.3.1. Hardware
Bibliotekets PC'ere udskiftes efter 3 - 4 år. Computerskærme udskiftes hvert 3 - 5 år.
Øvrig hardware udskiftes efter behov.
Bibliotekets mindre servere er virtualiseret og ventes udskiftet hvert 4- 5 år. Når SUN-serveren til
bibliotekssystemet skal skiftes overvejes en driftsløsning i samarbejde med ekstern partner.
Indkøb af hardware foretages som hovedregel i samarbejde med de øvrige danske institutioner.
4.3.2. Telefon
Bibliotekets IP-telefoner er af samme fabrikat som Skoleforeningen, SSF og Flensborg Avis har
købt. Det opdateres og udskiftes i samarbejde med disse.
4.3.3. Software
Hvor det er muligt anskaffes software via SKI eller Select-aftaler.
4.3.4. Kommunikation
Internetadgangen leveres af KMD, Telekom og TDC. Telefoni leveres af Telekom. Aftalerne
vurderes løbende for at opnå det bedste forhold mellem pris og ydelse og udbud foretages om
muligt sammen andre danske organisationer.
Der samarbejdes med Skoleforeningen, SSF og Flensborg Avis om at udnytte eksisterende aftaler
og linjer bedst og billigst.
4.3.5. Samarbejde
Der skal i 2015 undersøges muligheder for evt. administrativt samarbejde med henblik på synergier
og effektiv ressourceudnyttelse i samarbejde med de øvrige organisationer som modtager tilskud fra
Sydslesvig udvalget.

4.4.
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Bibliotekets opgaver 2015 - 2017

udover i ca. 15 arrangementer på årsbasis og i skoleåret 2013·2014 er der med succes i tilgift blevet tilbudt "Book en Bogbus" til børnehaver i form af "Bagsædehistorier" i busserne. Det er blevet til
besøg hos 25 børnehaver, og danske historier og sange er nået ud til 805 børn og 101 voksne .
Aktivitetens store betydning for børns sprogudvikling er velkendt, og til stor glæde for børnehaverne fortsættes i sæsonen 2014-2015. l 2015 er der planlagt "Book en Bogbus" for voksenpublikum.
Indholdet kommer i høj grad til at bestemmes af brugeres egne ønsker.

4.2.5. Udstillinger
Udstillinger i Flensborg Bibliotekets sale arrangeres i samarbejde med Sydslesvigs danske Kunstforening og Nordisk Informationskontor. Samarbejdet med Nordisk Informationskontor søges løbende udbygget med henblik på opbygning af et indhold i tilbuddene, der svarer til et "Nordens
Hus". Udstillingsarealet udlånes også gratis til andre danske organisationers aktiviteter
Markedsføring af bibliotekets udstillings- og arrangementsvirksomhed sker på hjemmesiden, i avisen og i to årlige arrangementsprogrammer med tilhørende pressemeddelelser, plakater og flyers.
4.2.6. Tilgængelighed
Biblioteket i Flensborg har åbent 55 timer/uge (51 uger).
Biblioteket i Slesvig har åbent 26 timer/uge {45 uger)+ 3 timer/uge (vinterhalvår)
Biblioteket i Husum har åbent 18 timer/uge (45 uger) + 3 timer/uge (vinterhalvår)
Fællesbiblioteket i Egernførde har åbnet 8 timer/uge (40 uger).
Bogbusserne har åbent i 264 timer/uge (40 uger
4.3.

Administration

4.3.1. Hardware
Bibliotekets PC'ere udskiftes efter 3-4 år. Computerskærme udskiftes hvert 3- 5 år.
Øvrig hardware udskiftes efter behov. Bibliotekets mindre servere er virtualiseret og ventes udskiftet hvert 4- 5 år. Når SUN-serveren til bibliotekssystemet skal skiftes overvejes en driftsløsning i
samarbejde med ekstern partner. Indkøb af hardware foretages som hovedregel i samarbejde med
de øvrige danske institutioner.
4.3.2. Telefon
Bibliotekets IP-telefoner er af samme fabrikat som Skoleforeningen, SSF og Flensborg Avis har
købt. Det opdateres og udskiftes i samarbejde med disse.
4.3.3. Software
Hvor det er muligt anskaffes software via SKI eller Select-aftaler.
4.3.4. Kommunikation
Internetadgangen leveres af KMD, Telekom og TDC. Telefoni leveres af Telekom. Aftalerne vurrjeres løbende for at opnå det bedste forhold mellem pris og ydelse og udbud foretages om muligt
sammen andre danske organisationer. Der samarbejdes med Skoleforeningen, SSF og Flenuborg
Avis om at udnytte eksisterende aftaler og linjer bedst og billigst.
4.3.5. Samarbejde
Der skal i 2015 undersøges muligheder for evt. administrativt samarbejde med henblik på synergier og effektiv ressourceudnyttelse i samarbejde med de øvrige organisationer som modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget

4.4.
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Bibliotekets opgaver 2015-2017

Opgaver

Resultatkrav

Resultatmål

Vægt

!%
2015

2016
2017
2015

Det fysiske
bibliotekInformation

Det digitale
bibliotekVoksen

Optimering og justering af
indretningen i lnformationen
do - etapeinddeling

Gennemførelse i 2015
Afsluttet pr. 31.12.2015

Resultat af analyser af formidling af digitallitteratur til
aktion i henhold til anbefalinger

31.3.2015

Filme udvalgte arrangementer til hjemmeside

Planlægning
1. halvdel 2015
Udførelse
2. halvdel 2015

Faceboak-grupper for
danskkursister og for andre
at bibliotekets interessenter
udvikles

Identificering af målgrupper
(segmenter) og målretning
af nyhedsbreve

2016
2017
2015

Det digitale
bibliotekIndkøb/
ae c.

2016

2017

2015

Det digitale
bibliotek·
IKT

2016
2017
2015

2016
2017
2015

9

Udarbejdelse af nyt EUudbud vedr. indkøb og
klargøring af AV·
materialer.
Udarbejdelse af nyt EUudbud vedr. fælles indkøb
og klargøring af boglige
materialer.
Udarbejdelse af nyt EUudbud vedr. fælles indkøb
og klargøring af både AVmaterialer og boglige materialer
Etablere fuldtekstsøgning i
de digitaliserede publikationer via hjemmesiden.
Fortsætter udviklingen af
hjemmesiden.

4

Gennemførelse i 2016

8

Min. 2 grupper oprettet
1.halvdel 2015
Bedømt ud fra eksterne
kriterier 2.halvdel 2015,
og rettet til derefter.

Målgrupper identificeret
senest 30.6.2015, kanceptpapir for målretning
udviklet, nyhedsbreve
målrettet 31.12.2015.

Opnåelse af bedre priser/
rabatter og effektivisering
af accessionsproces.

3

Opnåelse af bedre priser/
rabatter.

Opnåelse af bedre priser/rabatter

Fuldtekstsøgningen er
etableret pr. 31.12.2015

3

Det digitale
bibliotek·
IKT

Opgradere PCstyresystemer. Undervisning i nyt styresystem

Styresystemer er opgraderet på alle pc'er
30.6.2015.
Alle undervist ultimo 2015

2

Oplevel·

Temaarrangementer i an-

Min. 120 deltagere ved

7

Bemærk·
nlng

sesbiblioteket

Den Siesvigske
Samling

ledning af afslutning af 2.
verdenskrig i form af foredragsrækker, billedudstil·
linger og andre præsentatianer samt historiske ekskursioner

foredrag opnået pr.
31.12.2015

Temaarrangement:
1945
2016

Jubilæum: 125 års dansk
biblioteksvirke i Sydslesvig
Uan. 2016}

2017
2015

2016
2017
2015

2016
2017
2015

2016

10

Opleversesbiblioteket
voksen

PartnerskaberBørn

Politiske begivenheder

Endvidere også afholde!se af arrangementer i
forbindelse med store
politiske begivenheder i
Danmark, for at fremme
muligheden for at debattere danske politiske temaer
g_enerelt.

3

Samtalesaloner med temaer, evt. relateret til bogserie
udgivet af Århus universitet

Partnere Identificeret
30.6.2015, koncept udvik·
let sammen, 4 samtalesaIoner afviklet 2015.

7

2-måneders temaer for
udstillinger og arrangementer, tværgående, bl.a.
demokrati og 100 året for
kvinders valgret

Koncept udviklet primo
2015 og implementeret
senest 30.6.2015, totalt
min. 3 temaer i 2015,

"Mødesteder· for flere generationer, evt. med spisning, evt. vedr. relevant
årsdag.

Partnere identificeret og
koncept udviklet senest
30.6.2015, 2 totalarrangementer afholdt og evalueret. 40 deltagere i alt.

Livlig Lørdage i Husum.
Lørdagsaktiviteter i partnerskab med lokale foreninger/personer
Brætspilsfestival i samarbejde med fritidshjem,
SFO, børnehave og frivilli·
ge
Nyheder for børn.
Præsentation og snak med
børn om nyheder.
Samarbejde med Flensborg
Avis og et fritidshjem?
Billedbogsmesse med en
række aktiviteter i forbin -

30 deltagere i alt

4

60 børn/forældre/
bedsteforældre og andre
deltager i festivallen

8

30 børn deltager

5

300 gæster besøger messen

Endnuingen
tilbagemelding fra
Flensborg
Avis.

delse med Litteraturfest
Partnerskab med danske
forlag, NI og sydslesvigske
samarbejdspartnere
2017

2015

PartnerskaberVoksen

Læsekredse med interessegrupper

Min . 2 læsekredse med
interessegrupper afviklet
pr. 31.12.2015

15

Partnerskaber med frivillige; Undersøgelse af mulighed for undervisning og
andre aktiviteter kørt af
frivillige

Baseret på eksisterende
intern rapport: identificere
eksterne partnere, undersøge konkrete samarbejdsmuligheder, såfremt
relevant: igangsat senest
31.12.2015.

Partnerskaber omkring
"book en bogbus",

Partnerskaber identificeret
og koncept udviklet primo
2015, 2 arrangementer
afholdt per 31 .12.2015.

Etablering af "Bibliotekets
Venner"

Primo 2015: koncept udvikles
Per 31.12.2015: min. 1
arrangement afholdt.

Partnerskaber med lokale
handelsdrivende, fordele
for "bibliotekets venner''
inklusive foredraQsholdere

Deadlines som ovenfor
(book en bus og bibliotekets venner).

Inspiration
og læring·
voksen

Læseklub: Læs nordisk evt. Sverige, efter nærm ere
aftale med samarbejdspartner
Læseklub: Læs nordisk evt. lsiand efter nærmere
aftale med samarbejdspartner

Plan skal foreligge 31.3.
og opstart foregår 1.6 ..
Læseklub i foråret, og
arrangement i efteråret.
Plan skal foreligge 31.3.
og opstart foregår 1.6.

2

DCB under-støtter
sprogarbejde l
Sydslesvig

Udvikling af bibliotekets
sprogafdeling og tilegnelse
af viden, der understøtter
formidlingen af sprogmaterialer.
Fælles børn/voksen

Udlån af sprogmaterialer
stiger med 5 % i forhold til
2014.

6

Inspiration
og læring·
Den Sies·
vigske
Samling

Oprettelse af "Slesvigsk
Forum" - diskussionsklub
for em ner relateret til OSS

Oprettet pr. 31.12.2015.
Planlægges 2 arrangementer med min. 15 dellagere pr. gang.

5

2016
2017

2015

2016

2017

2015

2016
2017

2015
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2016

2017
2015

Professlonel udvlkllngBørn+
Voksen+
Info

2016

Digitalisering og formidling
af Fiche & Småtryk fra OSS

Digitalisering påbegyndes
januar 2015.

Digitalisering og formidling
af Fiche & Småtryk fra OSS

Forventes afsluttet
31 .12.2016.

Nye it-kompetencer i forhold til nye platforme

gere skal være gennem-

Undervisning å 1O delta-

8

ført pr. 30.6.2015.
20 skal kunne bruge
iPads og tablets til formålet

Tværgående grupper oprettes til diskussion og gennemtænkning af målbare
kvalitative og kvantitative
mål for aktiviteter

Gruppe oprettes og koncept skal være formuleret
senest 31 .12.2015.

Udvikling af 3-4 KPI'er,
nøgleindikatorer, til måling
af bibliotekets performance
på centrale områder.

Indikatorer er oprettet og
dataindsamling foretages,
evalueres og endelige
KPier vælges primo 2015
og kontinuerligt måling
deraf pr. 31.12.2015

Nye it-kompetencer i forhold til ny teknologi

2017
2015

Visionsdag

Der skal i 2015 på baggrund af en visionsdag
udvikles nye initiativer i
samspil med udviklingen i
danske biblioteker, og
som kan indgå i drøftelse
at fremtidige resultatkontrakter.

2016
2017
2015

Samarbejde

Der skal i 2015 undersøges muligheder for evt.
administrativt samarbejde
med henblik på synergier
og effektiv res sourceudnyttelse i samarbejde
med de øvrige organisationer som modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget.

3

Registrere kontrakter i Therefore påbegyndes

Systematisk system opbygges i samarbejde med
leverandør løbende 2015

3

2016
2017
2015

12

Professionel udvikling - Ad-

mini·
stratlon
2016

2017
2015
2016
2017
2015
2016

Fortsætte registrering

Løbende 2016 -afsluttet
retrospektivt pr.
31.12.2016

Fortsætte uddannelse af
substitutter

Implementering fortsætter
på nøgleposter.

2

Personalemapper i NAVlSION agTherafore
Personalemapper i NAVlSION og Therefore

Implementering af processen starter 1.5. 2015
Processen afsluttes senest31.12. 2016

2

2017

4.5. Forskningsafdelingens opgaver 2015- 2017
Ar

Opgaver

Resultatkrav

Resultatmål

Vægt l

pct.
2015

2016
2017
2015

2016
2017
2015

Forsknings·
projekt 1

Forsknings·
projekt 2

2016

Arbejdstitel: "Danmark set
fra Tyskland. Det tyske
uden rig sm in isterium s politik
i forhold til Danmark i første
halvdel af det 20. århundrede."
Fortsættelse af forskning

2017

Fortsættelse af forskning

2015

2016
2017
2015

13

Forsknings·
projekt 3

3 - årigt ph.d. uddanne!sesprojekt 2013 - 2016.
Arbejdstitel: "Farligt venskab. Dansk-vesttysk sikkerhadssamarbejde 19451972"
do
do
Der opslås et nyt ph.d.projekt fra den 1/8 2015.
Emnet skal være i efterkrigstiden og gerne inden
for de seneste 2-3 årtier

Forskningsprojekt 4

Arkivopgave
1

Arbejdstitel: "Dansk hedens
kår og udvikling i de sydslesvigske landdistrikter
1920-1945".
Endelig start af forskningsprojektet 1/9 2014
do
do
Opfølgning på indgåede
afleveringsaftaler og mod-

Grundforskning

15

Grundforskning
do - afslutning
Grundforskning

5

Grundforskning
Grundforskning
Udarbejdelse af mindst 3
forsknings-artikler

Publicering af biografi om
gesandt Cecil von Renthe-Fink
Afslutning af monografi/afh andling
Merete går i gang med
projektet fra 1/9 2014,
hvor hun indskrives på
ph.d.-skolen på Syddansk
Universitet.

Løbende indsamling og
registrering. Løbende

15

10

10

Bemærkning

2016
2017
2015

2016
2017
2015

2016

2017
2015

2016
2017
2015

tageise af spontane afleveringer
do
do
Arkivopgave Scanning af billed2
samlingen og offentliggørelse af billedmateriale
do
do
Arkivopgave Kortlægning af mindre3
tallets systemer og indgåelse af aftaler om aflevering
af e-arkiver
Valg af teknisk platform og
standarder omkring aflevering
Indsamling og arkivering af
e-arkivalier
Formidling 1 do

Formidling 2

2016

2017
2015

2016
2017

do
do
Digitalisering af arkivalier

do

Undervisnlng 1

do
Sommerskole

do
do

ajourføring på hjemmesiden.
do
do
1.000 stk. ultimo året

do
do
Aftaler indgået ultimo
2014

10

5

Start på indsamling af Earkiver
Indsamling og arkivering
af e-arkivalier
Mindst 6 videnskabelige
og folkelige foredrag afholdes 1 fagligt seminar
og der opstilles 1-2 udstillinger sammen med Karl
Fischer, DCB.
do
do
Udarbejdelse af kriterier
for digitalisering af arkivalier. Udvikling af koncepter for udarbejdelse af
undervisningsmateriale
Digitalisering af arkivalier
og udvikling af undervisningsmateriale
do
Afholdelse af sommerskole i samarbejde med
Syddansk Universitet og
Christian-AlbrechtUniversitat, Kiel
do
do

10

10

10

4.6. Øvrige forpligtelser
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. er en tysk juridisk enhed, indført i Amtsretten Flensburg
den 21. februar 1997 med nr. VR 1572 (Vereinsregister). Biblioteket får ud over tilskud fra Danmark også tilskud fra landet Slesvig-Holsten, kredsene Nordfrisland og Rendsborg-Egernførde,
kredsfrie byer Flensborg og Kiel samt ca. 80 kommuner i landsdelen Slesvig.
Som følge af tilskuddet fra tysk side og placeringen i Tyskland skal de til bevillingerne knyttede
betingelser fra tysk side ligeledes tilgodeses fx "JahresabschluB", "Verwendungsnachweis", "Steu-
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erbilanz" og andre krav til regnskabsmæssig afrapportering m.v.. Således skal der tages hensyn til
såvel regler, love, vejledninger tilknyttet de tyske bevillinger, tysk lovgivning generelt fx i forhold
vedrørende skat, moms, pensionsforsikringer m.v. som til danske regler på tilsvarende området,
hvilket kræver, at biblioteket har dybtgående viden på samtlige områder for at kunne opfylde samtlige krav.
Foreningens regnskabsudarbejdelse og administration er underlagt et betydeligt antal love og forskrifter, der omfatter såvel danske- som tyske regler om forvaltning, budget- og bevillingsregler,
skatteret, momsret, ansættelsesret, bogføringsregler samt regnskabsregler. Et sådant omfattende
sæt regler stiller betydelige krav til kompetencer og ressourcer'' (citat fra Revisionsprotokollat af 27.
marts 2012).
Grundlæggende hviler Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Forskningsafdelingen på danske
forudsætninger, hvor det er muligt.

5.

Bevilling, resultatvurdering og regnskabsaflæggelse

5.1. Bevilling
Sydslesvigudvalget yder i 2015 til Dansk Centralbibliotek et grundtilskud på i alt
3.715.908 €
fordelt med 3.422.384 € til biblioteksvirksomhed hhv. 282.524 € til forsknings- og arkivvirksom hed.

5.2. Udbetaling
Tilskuddet til Dansk Centralbibliotek afholdes af § 20.84.01 . Tilskud til Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig.
Dansk Centralbibliotek modtager tilskuddet i 12 lige store månedlige rater, der udbetales forud.

5.3.

Ikrafttrædelse
Aftalen træder i kraft den 1. januar 2015 og løber indtil den 31. december 2015, hvor aftalen ophører med mindre andet aftales. Efter enighed mellem aftaleparterne kan der justeres i aftalens opgaver i aftaleperioden. Jf. Sydslesviglovens § 21 har Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og
Forskningsafdelingen pligt til at indberette opståede ændringer i deres virke, der har betydning for,
om støtten anvendes eller vil blive anvendt til formålet, til Sydslesvigudvalget og Undervisningsministeren.
Overordnet gælder det endvidere, at de opstillede resultatkrav og resultatmål tager udgangspunkt i
hele Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs virke og er således ikke alene baseret på det af Sydslesvigudvalget besluttede driftstilskud. Som følge deraf vil evt. ændringer i den økonomiske ramme have indflydelse på graden af målopfyldelse.

5.4.

Resultatvurdering og opfølgning

Årlig vurdering af resultatkrav og -mål
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig skal for 2015 (og de øvrige år, som aftalen gælder), ti l Sydslesvigudvalget og Undervisningsministeriet udarbejde og fremsende en årsrapport, herunder et
årsregnskab samt et revisionsprotokollat, med oplysninger om tilskuddet fra Undervisningsministeriets anvendelse se nest 1. juni 2016. Sammen med årsregnskab og revisionsprotokollat
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indsendes ledelsens stillingtagen. Ledelsens stillingtagen skal være underskrevet af ledelsen. Af
ledelsens stillingtagen skal det fremgå, hvordan ledelsen forholder sig til revisors evt. anbefalinger
og kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet for det pågældende år.
Undervisningsministeren afgiver en opfølgningsrapport til Sydslesvigudvalget om de modtagne
årsrapporter med en vurdering af, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med udvalgets afgørelse, jf. Sydslesviglovens § 19.
Den samlede målopfyldelse drøftes på et årligt møde mellem Sydslesvigudvalget og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Forskningsafdelingen. Drøftelse tager særlig sigte på vurderingen af
opfyldelsen af resultatkrav, hvor målopfyldelsen beror på en konkret og/eller skønsmæssig vurdering.

Halvårlig status
Som led i Sydslesvigudvalgets tilsyn skal Dansk Centralbibliotek derudover aflevere en halvårsstatus, som skal være Sydslesvigudvalget i hænde den 15. juli 2015. Denne halvårsstatus skal indeholde en foreløbig afrapportering på de opstillede mål, samt på foreningens virke generelt.
Bekræftelse i igangværende aktivitet
Endvidere skal Dansk Centralbibliotek senest to uger forud for hver tilskudsudbetaling til Sydslesvigudvalgets sekretariat fremsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i overensstemmelse
med de i aftalen indeholdte mål- og resultatkrav, jf. Sydslesviglovens § 12 stk. 7.

5.5. Genforhandling
G enforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag hvorpå kontrakten er indgået, når der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af aftaleparterne og i øvrigt når
parterne er enige herom, jf. Sydslesviglovens bestemmelser herom.
5.6. Regnskab og revision
Arsrapport og revisionsprotokollat skal være forsynet med Biblioteksbestyrelsens og Tilsynsrådets
originale underskrifter.
Arsrapporten udarbejdes i henhold til "bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning
af oplysninger fra foreninger og organisationer m.m., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget".
5. 7. Misligholdelse/opfølgning
Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om tilskud helt eller delvis tilbageholdes, jf. Sydslesviglovens § 20 stk. 2.
5.8. Opsigelse
Opsigelse i forbind else med misligholdes af kontrakten kan ske med henvisning til § 20 i Sydslesvigloven.

Flensborg, den 24. januar 2015

~.

\1'<'~/~Yn

Troels Ravn, MF (S)
Formand for Sydslesvigudvalget
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-r{ ,
Andreas Andre Pastorff
Formand for Biblioteksbestyrelsen

Bilag 1

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Arsregnskabet for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. aflægges i overensstemmelse med
Bekendtgørelse nr. 1720 af 21. december 201 O om regnskab for revision af og indhentning af oplysning fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget
Den anvendte regnskabspraksis forventes at være uændret i forhold til 2013.

Generelt om indregning og måling
l resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris . Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Foreningen har ved indførelse af ovennævnte regnskabsbekendtgørelse foretaget en opgørelse af
foreningens åbningsbalance pr 1. januar 2003. Henset til at foreningen har eksisteret i en længere
årrække er de indregnede aktiver i åbningsbalancen behæftet med nogen usikkerhed, hvilket kan
have indflydelse på opgørelse af foreningens balancesum og egenkapital.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Foreningens indtægter består hovedsageligt at tilskud fra Undervisningsministeriet i Danmark samt
offentlige tilskud fra Tyskland. Tilskud indtægtsføres i resultatopgørelsen for det regnskabsår som
de vedrører. l det omfang de modtages som øremærket kapitaltilskud, føres denne indtægt direkte
på foreningens egenkapital.
Kontante tilskud der modtages i regnskabsåret, men som fra tilsagnsgiver vedr. fremtidige regnskabsår periodeafgrænses som en gældsforpligtelse under passiver og indregnes som en indtægt i
det fremtidige regnskabsår.
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Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld samt realiserede og urealiserede transaktioner i
fremmed valuta.

Skat
Foreningen er godkendt som almennyttig forening og er efter tysk skattelovgivning ikke skattepligtig.

Balancen
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Udlånsmaterialer, driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive
taget i brug. Afskrivning på disse aktiver påbegyndes, når aktiverne er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af foNentet restværdi (scrapværdi) efter afsluttet
brugstid. Afskrivning beregnes lineært over den foNentede brugstid, der udgør:
Udlånsmaterialer
Inventar
IT-udstyr
Biler og busser

4 år
4 år
3 år
4 -10 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse eller udrangering af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet og indregnes i
resultatopgørelsen under afskrivninger.
Den regnskabsmæssige værdi vurderes på balancedagen for at afgøre, om der er indikation af
værdiforringelse. Hvis det er tilfældet, foretages nedskrivning, der udgiftsføres i resultatopgørelsen
med det samme.

Udlånsmaterialer
Udlånsmaterialer er defineret som DCB's beholdning af bøger, lydbøger, musik CD'er, spil mv. til
brug for udlån.

Inventar og IT-udstyr
Inventar og IT-udstyr er defineret som DCB's kontoradministrative IT-udstyr og inventar, der er
anskaffet til brug for DCB's fremtidige opgavevaretagelse vedrørende produktion af varer, udførelse af tjenesteydelser eller til administrative formål.
Inventar og IT-udstyr omfatter aktiver, som har en selvstændig kostpris på over 6.500 €.
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Alle efterfølgende udgifter afholdt på inventar og IT-udstyr udgiftsføres, medmindre de afholdte
udgifter er en forbedring, der forøger hovedaktivets funktionalitet væsentligt og denne er vedvarende.

Biler og busser
Biler og busser omfatter DCB's personbiler stillet til rådighed for personale samt bogbusser.
Biler afskrives over 4 år.
Busser afskrives over 1O år.

Værdipapirer
Værdipapirer indregnes til dagsværdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Kontante tilskud der modtages i regnskabsåret, men som fra tilsagnsgiver vedr. fremtidige regnskabsår periodeafgrænses som en gældsforpligtelse under passiver.

Likvider
Kasse- og bankbeholdninger er indregnet og målt til nominel værdi.

Pensionsforpligtelser
Under hensættelser er der indregnet den aktuarmæssige beregnede forpligtelse til at yde medarbejdere pension, i det omfang denne pensionsforpligtelse ikke er afdækket af tredjepart.

Gæld
Gæ ldsforpligtelser, herunder forpligtelser overfor medarbejdere og kreditorer, er indregnet og målt
til nominel værdi.
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7. Opsummering af udvalgets anbefalinger
Udvnlget hi:ir Vi:llgt at adressere både de generelle s<Hnfundsmæsslge fordringer til biblioteket og hrll·
!Jernes mere konkrete behov ved at opstille en række <Jnbefallnuer til den fremtidige blblloteksudvlkllng. Anbefillingerne er opdelt l fem lnclsatsornråder:
l.
2.
3.
4.
5.

At>ne biblioteker
Inspiration og læring
Danskernes Digitale Bibliotek
Partnerskaber
Professionel udvikling.

lndsiltsomrllderne og de mere konkrete nnbefalinger gennemgås l det følgende. Som led l den gene·
relle Indsats for at reilflsere ilnbefilllngerne vil Indsatsområderne blive Indarbejdet l Udviklingspuljen
for falke · og skolebiblioteker allerede l efter~ret ?.0 lO.
Desuden kilo anbefalingerne danne afsæt for udilrbejdelsen af den lokale blbllotekspolltlk, som
udvalget anbefiller kommunerne ilt p3begynde.
for at sikre at biblioteksbetjeningen l større omfang baseres på evidensbaseret viden, Iværksættes
en proces, der skal udbygge den evidensbaserede viden om bibliotekernes effekt og orn ønsker og
behov hos bibliotekernes brugere og Ikke-brugere.

1. Abne bibllotel<er
Udvalget anbefaler, at elm· !øllende udvlhles nye l<oncepter· for· det fy.slsl<e lllbllotehsrum.
Derudover bør bibllotel<et Johalt mbcjllo systematlsl< med at ctilblere alternativer til det
tr·allltlonelle bil>llotel<srurn, såsom blbllotel<er, der er Integreret med rmdre typer Institutioner, samt nye flel<slble biiJIIotcl<stllbucl.

l

Begrebet 'å bne biblioteker' bruges til at understrege, ilt det ny bibliotekskoncept lægger op til, at
bibliotekerne l fremtiden øger graden af tilgængelighed og mere systernatisk arbejder p~ at sikre, at
biblioteket er et tilbud til hele befolkningen. Her tænkes b~de på lnnge 11l>nlngstlder; gerne med dlffe·
rentleret betjening, og på en Indbydende Indretning af hlblloteksrurnmet. Denne anbefaling sigter
ogs~ mod, at biblioteket bevares som frlrum, samtidig med at der arbejdes med en m3Jsætnlng om
at ilppellere til flere m3lgrupper end l dag med differentierede tilbud og en bredere vifte af ydelser.
Ønsket orn adgang til flere materialer kiln bl.a. imodekommes gennem en bedre formidling af mate·
rliliP.rne og gennem bedre digitale biblioteker.
Brugernes efterspørgsel efter flere armngomenter knn bl.a. lmo!lekornmes ved, at bibliotekerne l
hnjere gmd samarbejder om fælles koncepter for Mrilngementer og i!ktlviteter, som gennemføres
lokalt enten som konkrete rejsende arr<Jngementer eller sorn koncepter for programsatto aktiviteter.
Disse aktiviteter kan så vidt muligt ogs~ kobles til bibliotekets digitale tilbud, som det f.eks. ske r med
aktiviteter for børn.
Der kan l hnjere grad arbejdes med brugerstyrede <~ktlvltet er, debatfora og eksponering af partner·
skaber. Det kan eksempelvis være partnerskaber rned forlæggerne om en præsentation af årets vig·
tlgste værker eller partnerskaber med andre kulturinstitutioner om kulturelle aktiviteter og kreative
værksteder. Det kan også være kulturelle aktiviteter l samspli med oplysningsforbund, lokale forfatte·
re og kunstnere, hvor Idealet er at gøre biblioteket til et kultur· oy medborgerhus.
Jl.bne biblioteker er også den nye betegnelse for biblioteker, sorn l en del af Sbn lngstlden er uden per·
sonale. Jl.bne filialer har pli kort tid vist sig at være en model, der i en række lokalsamfund kan revl·
tallsere mindre biblioteker og øge brugernes benyttelse.
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Udvalget anbefil ler:

At biblioteksnunmet ses som et selvstændigt medie, der skill udvikles
• At der udvikles en m ere mSirettet og offensiv formidling <~ f nHltariiller
• At der etableres partnerskaber om aktiviteter l biblioteksrummet
• At der skabes fælles koncepter for arrangementer
• At de fleksible betjeningsformer vldereudvlkles.

2. Inspiration og læring
j Udvaloot anbofale1·, at foll<eblbllotekerne arbejder s ystenmtlsi< 1>1\ ilt viderelulvilde og forst ærl<e I.Jibllotel<e ts lærlngs- oo lnsph·iltlonstllhud med mlgilngspunl<t l brugernes I.Jeh ov.

l

Oibllotekerne hilr iiiierede en række nationale snmarbejder om lærlngs- og lnsplratlonsaktlvlteter.
Samarbejdet med Integrationsministeriet om lektlehjælpscaf6er, sa marbejdet med IT· og Telestyrelsen om projektet Lær mere om lt og samarbejdet m ed Undervisningsministerlet orn knmpagnen
Læselyst er cle mest udbredte blandt bibliotekerne.
Dlbllotcker er Ikke uddannelsesinstitution er, men kultur- og vldenlnstltutlonP.r. Deres særlige kende·
tegn er deres 11bne og uformelle karakter, der Ikke stiller krav om nwdlemskab, betaling og forkund·
skaber. Denne position giver bibliotekerne nogle særlige eller unikke muligheder for ilt ni\ grupper,
der af den ene eller den ilnden grund har barrierer l forhold til mere formelle Institutioner. Der fore·
g3r kun l begrænset ornfilng undervisningsaktiviteter l klnsslsk forstnnd p3 bibliotekerne.
Det er udvalgets opfattelse, at bibliotekerne fortsat bor satse pS et bredt spektrum af lærlngs· og
lnsplratlonsnktlviteter, men at de l særlig gmd bor fokusere p~ at hjælpe borgere med nt udvikle
grundlæg!)ende it· og Jnformntlonskompctencer samt læsefærdlgheder.
Ildvalget anbefaler, at der l kommunerne iværksættes et samarbejde mellem folkebiblioteker og
oplysningsforbund om Sil mnH!Il ilt sikre den bedst mulige udnyttelse af kommun ens ressourcer til
livslang læring. Gennem tilalog og konkrete aftaler meilem de to omrlider kan' der opn~s en bedre
effekt nf den fælles lærinfjsindsats.
U<lval!)et nnbcfiller:
At der etabicres lokale partncrsknber med oplysnln!Jsforbundene
1\t der sker en udbygning af den ckslslf!rendc Indsats for nt udvikle elanskernes It-færdigheder
At der etableres en indsa ts for l pnrtn erskaber il t fremme læsning blandt læsesvnge befolkningsgrupper
1\t der arbejdes m ålrettet med programsatto ilktivitcter l hlhllotekct.

l:

3 , Da nsl<ern es Dlgit<1 le Oibliotel<
Urlval get nnb efill c r etilhlcrlngen ilf Dans l<ernes Digitnia Blhlio t el< ( DDO) som en f ælles cllgl·
tal formidling til diln sl<erne . Dormo1i vil hlhllotel<et ud ov.e t' fysls l<e nnltorlaler lwnne tilhylle
dlgltill e rncdie1· som film, s pil, mus ll< og lllter a tm·.
Dosuden vil brugoi'CII ffl nd gnng til nye oplovelser, en dlgitilllse ret lwlturarv og n e tvæt·l<
ntc d nn<lro brug ere vlil soci ale m edier. DDil vil b fl<le frem s tå som en f æll es ln<lgilii!J til
, bihllotel<erno på Internettet og hidrn oe t il, nt borg eren m øder hibflotoliet m11lte s teder pfl
in tel'llettot, hvo1· d ette er I'P.I eva nt.
Forurlsætningen for <~t kunne imodckornme brugerens onsker om flere materinler et; at der ctahlcrcs
en hedre formidling nf de digitale ma tc riaiP.r, sgledes at disse bliver mere synlige for brugerne. Det er
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en udfordring for bibliotekerne at skilhc en SilfllnHmhængende formldllnu i1f b~dc fysiske og dlyltille
milte r l<:~lcr.
Pil kort sigt er det afgørende ror bibliotekerne ilt styrke brugerens mlgilng til materialerne, herunder
ogsS adgangen til forskningsbibliotekernes samlinger.
Der kan l tilknytning til DDB etableres et samnrhojde mellem de lokale biblioteker med henhUk pil at
koordinere udviklingen ilf lnfmstrukturen, <Jt fromme udbredelsen af fælles løsninger O!J eventuelt ilt
varetage bestillerrollen l forhold til drlrtsløsnlngm; dur leveres ilf eksterne levewndorer.
l-1illct er l første fase ilt udvikle fælles formidling, l som man har gjort med børneportalen, Palles
Gavebod. DDB lanceres snarest muligt med en plan for Integration af digitale medler som film, spil,
musik, litteratur og digitaliseret kullurarv l de følgende ilr. Det er udvalgets opfattelse, at realiseringen af DDB er den mest hensigtsmæssige milde at udvikle netadgangen til bibliotekernes ressourcer
pil. Det sk<ll dog anføres, ilt eksponering af ressourcerne p~ Internettet formodentlig vil føre lll øget
benyttelse. Da der l høj grild vil være tale om benyttelse af retlighedsbelagte digitale materialer, skabes der et liltcnt udgiftspres pil kommunerne.
Der er behov for ilt klarlægge kravene Ul den fremtidige digitale lnfr<tstruktur p3 blblloteksomrildet,
som DDB skal være en del af. Der skal ud11rbejdes forsli!g til en nærmere udformning af DDB, her under scenarlr.r for forskellige ambltlonsnlveauer.
De økonomiske omkostninger med hensyn til etnblerlng, drift og afledte konsekvenser skal analyseres, og der skal opstilles modeller for den organisatoriske forankring af DDB.
Folkebibliotekernes ledere hør i løbet af 2010 tage Initiativ til en konsolidering af bibliotekernes
llcenskob, som l dag foreg~r både gennem en licensgruppe og gennem ad hoc-konsortier. Afhængigt
af den politiske viljo til at digitalisere kulturarven bor Styrelsen for Bibliotek og Medler slotte folkebibliotekernes formldllny af den digitaliserede kulturarv.
t-lange borgeres ildgang til mere speclnllseret faglitteratur eller decideret forskningslitteratur er
afhængig af folkebibliotekernes samarbejde med forsknings- og uddannelseshlbllotekerne. Folkcbibliotekerne bør tage Initiativ til at udvikle mulighederne for digital dokumentlevering og sft vidt
muligt etablere søgeadgang til forskningsbibliotekernes betalingsbelagte digitale ressourcer.
Folkebibliotekerne bør desuden støtte forskningsbibliotekernes bestræbelser p~ at fremme den frie
adgang til offentlig finansleret forskning og arbejde pil at gøre det indhold, som folkebibliotekerne og
deres brugere selv producerer, offentligt og vederlagsfrit tilgængeligt, f.eks. gennem anvendelse af
creatlve commons·llcenser.

Udvolget anbefnler:
• flt DDB hurilyst muligt etableres som en fælles organisation for alle nationale biblioteksservices
med udgangspunkt l et tæt samarbejde orn fællus data, fælles arkitektur og koordineret formidling
• flt cle relevante interessenter aftaler de organisatoriske rilmmer for DDB
• flt folkebibliotekerne skaber en endnu tættere koordlnr.rlng af lndkr,bet af digitale materlaler
• At formidling Cif digitaliseret kulturarv etableres som indsatsomrSde
• At folkebibliotekerne udvider lilnesarnarbejdet med forskningsbibliotekerne til også at omfilttc
digitale materialer, hvor dette er muligt
• flt folkebibliotekerne styrker den frie adgilng til Information ved at understøtte crea live commons
og open access.
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4. Pmtnersl<aber

i

Udv<llnet nni.Jefaler, at I.Jibliotel<et arbejder systemntisl< med at etnhlere furpliutende pilrtnersl<ilber til ilt s l<iliJe en lllilll!Jfoldlghed 11f tilbud pli tværs nf den offentlige selttor,
erhvervslivet og civilsamfundet.

Dette skifte Indebærer b~de en anden prioritering og en ændret orgnnlsering nf nrbejdet l biblioteket.
Det er lige præels her, det er muligt nt ændre det samlings- og produktorienterede bibliotek til en
lnnovntlv og fællesskabsbyggende kraft, der bruger viden- og kulturressourcer som byggemnterlale.
Partnerskaber er et centrJit lndsatsomr~de for det enkelte folkebibliotek. De k<ln bl.a. bidrage til, ilt
biblioteket bliver mere tllgængellyt ved at borgerne møder biblioteket l nye sammenhænge. Det er
særligt oplilgt for bibliotekerne at drage nytte af netværkseffekter p~ det digitale omrilde ved ilt
lndg~ partn erskaber med andre kulturinstitutioner.
Partnerskaber kiln generelt skabe grundlag for mere velfungerende og s<~mmenhængende offentlige
ydelser med udgangspunkt l borgerens behov. Derudover kan partnerskaber udvikle og udfordre
blbliotekC!t og dermC!d danne udgangspunkt for Innovation og nye tilbud.
Folkebibliotekerne er attraktive partnere, fordi bibliotekethilren lang tradition for llbcmhed og fungerC!r som omdrejningspunkt for m<JngC! aktiviteter l loka l s<~ mfundet . Desuden har biblioteket - som den
største kulturinstitution l de fleste kommuner - mange steder uode; centrillt beliggende lokalefaciliteter med lange lltmlngstlder. Særligt attraktiv er ogs3 adgangen til bibliotekets brede brugerkreds.
Endelig varetager biblioteket en række særlige kommunale opgaver, bl.a. l form af borgerservice, og
hM dermed ogsl\ mulighed for at udvikle sin rolle som et af bindeleddene mellem den kommunale
forvaltning og det ovrlge lokalsamfund.
Pm tnerskaberne giver mulighed for at nytænke biblioteksbetjeningen b3de l det fysiske rum og p3
Internettet. l forhold til den nye model for hlhlloteksbetjenlng giver partnerskaber nye perspektlvC!r
ror at udfolde modellens forskellige aspekter og f. eks. styrke det !Jer formative aspekt via samarbejde
med andre kunst- og kulturinstitutioner, som det Især er set p3 børneomr3de~.

Udvalget anbefaler:
• At bibliotekerne tilbyder sig som pilrtner og lndgllr l partnerskaber med henblik pil at styrke og
udvikle biblioteket og dets lilbud til borgerne, herunder m l <~ tlon e n mellem biblioteket, horgerne og
det omgivende samrund
• At bibliotekerne teenker l partnerskaber pli tværs af den offentlige sektor, den priva te sektor O!J
civilsamfundet
• flt bibliotekerne lndg3r l partner~k<rhcr, 1ler ilfsøger og udnytter nye digitale platfo rme l formid lingssammenhænge
• At Styrelsen for 13ibllotek og 14edler og KuiturminlsteriP.t l f<nllesskah firhejder l;mg ~lg tC!t p3 at
styrke bibliotekernes motiva tion og evne til ilt indgå i partnerskaber.

5 . Professione l uclvll<ling

~

Udvillget anbefa ler et forstæri<et foi<Us på l<ornpetence· og orga nlsatlon sudvll<llngen 11å
hlhllotol<erne snmt en mere s trnteglsl1 og s ysternatlsl< tilrettelæggelse af blbll otel1et s tilhud
m od udg anusp1mllt l brugeren.
131hllotekerne har en vigtig rolle l vldensarnfundct, og der stilles en række krav til bibliotekerne for at
de kan udfylde rollen. t·1eclarbejderne på bibliotekerne har l mange lir arbejdet med omstilling og
udvikling som et vilkår~ men der er behov ror en yderligere styrkelse af kompetenceudvlklln!Jen O!J
rfen stmteyiske planlægning af bibliotekets opgilvcvilf·etagelse.
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Informationsteknologi og dlglt<~llserlng sætter rammerne for en stor del ilf den faylige udvikling l
folkebibliotekerne. Gode It-kundskaber er derfor en basal mcclnrbejderkompctence, og det er afgørende, nt alle mednrbejrlere har mulighed for lobende opdatering af disse kompetencer. Det øgede
brugerfokus og de nye opgaver betyder, at biblioteket l højere grad skal lnddmgc brugere og eksterne samarbejdspartnere l tilrettelæggelsen af nye bibllotekstilbud.
P~ den bilggrund <Jnbefaler udvnlget, at bibliotekernes medarbejdere ud over faglige kompetencer f~r
kompetencer p1\ metanlveau: lærlngs- og for<tndrlngskompetencer, relationskompetencer samt dialogog menlngskompetencer. Aktuelt er der behov for ilt satse pg kompetencebehovene Inden for formidling, heruneler markedsførlngskompete1icer, undervisningskompetencer og kompetencer lndt!n for
Informationsteknologi.

Udvalget anbofillor:
• At de enkelte biblioteker lægger en pliln for, hvorelan de knn understotte medarbejdernes kompetenceudvikling gennem en bred vifte af muligheder, f.eks. rekruttering, efterucldannelse, organlsntlonsform og sidemandsoplæring
• At den fælles kompetenceudvlkllng, der l dag orgnnlseres l centralblblioteksregl, udvides og
Intensiveres
• /\t der som led l den offentlige lederudclnnnelse etableres skræddersyede moduler rettet mod
ledere l kultursektoren.
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