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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
2017 til 31. december 2019, jf.§ 5 stk. 2 i lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på
undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig.
Bibliotekets og forskningsafdelingens 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 blive
tilrettet, 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.
I 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 Centralbiblioteks 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. Formål
Dansk Centralbibliotek er det danske bibliotek i Sydslesvig. Hovedbiblioteket er beliggende i Nørregade
59, Flensborg. Der er filialer i Slesvig, Bismarcksgade 18 A 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, 25 børnehaver, 4
fritidshjem, 9 skolefritidsordninger, Holtenå forsamlingshus i Kiel samt i alt 1.241 buslånere, hvis
lånerkort ofte indeholder en hel familie.
Biblioteket servicerer 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. 55.000 materialeenheder,
bøger, film, musik. pjecer m.v. samt 600 digitaliserede værker fra den boghistoriske samling og råder
over forskellige tilbud til studerende. Derudover er der under Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.
V. en selvstændig forskningsafdeling (tidl. "Studieafdelingen og Arkivet"), der indtil videre har eget
selvstændigt budget og selvstændig styrelse: Tilsynsrådet. Biblioteket varetager også forvaltningen for
denne afdeling.
Endvidere er Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. også ansvarlig for det løbende samarbejde
med øvrige organisationer i vores kultur- og videnscentrum, nemlig Nordisk Informationskontor,
Sydslesvigs danske Kunstforening og foreningen Norden.

2

{

2.2. Organisation, medlemmer og personale
Bibliotekets øverste myndighed er Biblioteksbestyrelsen, hvis medlemmer er udpeget af, og repræ
senterer 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 og souschefen.
Organisationen er opdelt i en række teams: Voksen, Børn, Indkøb/accession, Forskningsafdeling, DSS,
Service samt IT/administration.
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. Dog er der i foråret 2016 fremlagt vedtægtsændring, som vil ændre på dette,
men bibeholde et forskningsudvalg til den forskningsfaglige sparring.

2.3. Historie
\

Bibliotekets rødder går tilbage til bogsamlingen i journalist Gustav Johannsens private hjem i Flensborg
fra 1891. Da J ohannsens bogsamling ikke kunne rummes mere i privat regi, forsatte biblioteksarbejdet
fra 1921 i Flensborghus. 'Flensborghus 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 biblioteks
nybygningen i 1959. Bygningen blev anset som en af de mest moderne danske biblioteksbygninger.
Med oprettelsen af 'Studieafdelingen' i 1963, bekræftedes biblioteket som en regional
forskningsinstitution.
Allerede kort tid efter nybygningens indvielse, bemærkedes manglen på arealer igen. I 1987 kunne en
tilbygning tages i bmg, og arealet forøgedes til det dobbelte. Biblioteksbygningen er stadig præget af
tilvækst specielt af en øget mængde af arkivmateriale som fortsat indleveres. I 2008 hhv. 2010 blev
indgangspartiet og udlånsarealet ombygget og nyindrettet. I forbindelse med nyindretningen i 2010 blev
Den Slesvigske Samling åbnet for publilrum.

2.4. Mission
Dansk Centralbibliotek har jf. vedtægterne 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 anden videnskabelig forskning og formidling
at indsamle, registrere og bevare arkivalier

2.5. Vision
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs vision er at vi vil være stedet, hvor man møder alt det danske,
dog i visse sammenhænge også i udvidet udgave som: "stedet, hvor du kan møde alt det danske - det
slesvigske & det nordiske"
Biblioteket har en stor styrke i at være gmndlagt på dansk kultur og skal forstærke sit fokus på
formidling af dansk sprog og dansk kultur, hvor vi skal markere os som stærk samarbejdspartner
for alle i grænselandet og Sydslesvig. Fokus på bibliotekets særlige rolle som en del af det danske
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mindretal i Sydslesvig skal således opretholdes og styrkes. Formidlingen af nordisk sprog og kultur
fortsætter.
Vores bibliotek skal tilbyde mere til flere. I takt med teknologisk udvikling, digitale muligheder og
ændrede arbejdsprocesser vil vi søge muligheden for at tilbyde mere til flere.
Vores bibliotek er både læsestedet, lærestedet og mødestedet i forlængelse af Bibliotekets
funktion som kultur-, oplysnings- og læringsinstitution, altså som samlingssted. Biblioteket skal
fortsat arbejde med biblioteksrummene/bogbusser, som det sted hvor brugerne mødes og både får
gode og uventede oplevelser. Bibliotekets lokaler er borgernes rum, stedet hvor man henter viden og
hvor man har udviklende demokratiske diskussioner og stedet hvor foreninger og sociale grupperinger
mødes. Bibliotekerne er lokalsamfundets mødested - et "bytorv", der skaber liv, debat, deltagelse og
udvikling.
Digital dannelse. Bibliotekets tilbud styrkes i forhold til det digitale samfund, hvor biblioteket både
skal være informationsformidler, og styrke borgerne ved at udvikle deres receptive, men også refleksive
og produktive kompetencer på det digitale område: finde, filtrere og forstå viden på internettet, samt
skabe indhold.
Forskning og formidling. Biblioteket er gennem Forskningsafdelingen og Den Slesvigske Samling
kendetegnet ved at fremme historisk og anden videnskabelig forskning og formidling. Denne rolle vil i
de kommende år blive udbygget og styrket, således at disse to afdelinger fortsat fremstår som centrale
aktører i regionens forskningsvirksomhed.

(

Mindretallet og Sydslesvigs særpræg. Biblioteket vil med udgangspunkt i det unikke materiale der
bevares i Arkivet og Den Slesvigske Samling arbejde for at styrke kendskabet til mindretallets historie
og kultur og Slesvigs særpræg.

2.6. Strategi

I det følgende præsenteres nogle af de strategiprocesser, som er relevante for at opfylde vores
forskellige formål som de er beskrevet i vedtægterne, vores vision og de daglige kerneopgaver.
I aftalen for 2016 beskrev vi nogle strategiske redskaber:

1)
2)
3)
4)

(

anvende relevante værktøjer for biblioteker
de rigtige kompetencer
samarbejde både med andre og internt
evaluere interne processer og rammer

Der er løbende arbejdet med disse, og i det kommende redegøres kort for status.
1) anvende relevante værktøjer for biblioteker
Biblioteket vil løbende udvikle vores værktøjer og bruge løsninger, der hvor digitale muligheder,
centralisering og/eller automatisering kan frigøre ressourcer til brugerrettede aktiviteter, arrangementer
mv. DCB vil i størst mulig udstrækning følge udviklingen af bibliotekariske procesforandringer i
Danmark med henblik på at frigøre ressourcer til andre aktiviteter, f.eks. det gode værtskab mv.
Således bliver der i 2017 foretaget skift til det nye bibliotekssystem, "Fælles bibliotekssystem", FBS.
Andre relevante optimer:ingsværktøjer vurderes og indsættes hvor relevant, f.eks. i 2016 et nyt
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vagtplanlægningssystem, der reducerer arbejdsgange og øger mulighed for oversigt og
langtidsplanlægning.
2) de rigtige kompetencer
Rigtige kompetencer er afgørende for vores tilbud fremadrettet. Vi skal til stadighed uddanne
bibliotekspersonalet så det matcher de behov, der opstår jf. udvikling i bibliotekerne og bibliotekernes
tilbud. Personalets kompetencer skal tænkes i retning af såvel klassiske bibliotekaropgaver som f.eks.
læseklubber, formidling mv., samt nyere opgaver som f.eks. digital dannelse og andre borgerrettede
opgaver. Der afsættes tid til kurser, og en ny aftale fra sommeren 2016 med medarbejdere sikrer, at alle
har samme vilkår for deltagelse i kurser.
3) samarbejde både med andre og internt
Samarbejde og arbejdsdeling med andre biblioteker, forskningsinstitutioner og arkiver skal fortsat
optimeres. Det øgede samarbejde er efterhånden også ved at udkrystallisere sig i meget konkrete og
forpligtende samarbejdsaftaler:
• Nordisk Informationskontor (indgået 2016)
• Rigsarkivet (indgået 2016)
• Sydslesvigsk danske Kunstforening (under udarbejdelse)
• Syddansk Universitet (under udarbejdelse)
• ECMI (under udarbejdelse)
4) evaluere interne processer og rammer
Udvikling og optimering sker fortsat i forhold til interne/eksterne administrative processer samt
administrative opgaver jf. f.eks. deltagelse i EU-udbud, sammen med øvrige organisationer i det danske
mindretal. Endvidere fortsætter undersøgelse af mulighederne for, og gerne indgåelse af, aftaler om
arbejdsdeling/ sammenlægning af administrative funktioner.
Bygningerne fra hhv. 1959 og 1987 indeholder en række udfordringer, både renoveringsmæssigt men
også udnyttelsesmæssigt. Det undersøges, hvorvidt de fysiske rammer kan benyttes på en anden, og
mere effektiv måde, med ldare fordele i relation til faglig sparring og lokaleudnyttelse. Denne
undersøgelse er afrapporteret i "Rammerapport", forelagt bestyrelsen 13. april 2016.
Rammerapporten peger på følgende forhold:
,(

•

Udvildingen af danske biblioteker betyder, at også Dansk Centralbibliotek i endnu højere grad
skal tilbyde at være mødested, med plads til udstillinger, arrangementer mv.

•

Bygningen både 1959 og 1987 er upraktisk, en labyrint, med megen spildplads og
uhensigtsmæssige transportveje for materialer og personale

•

Bygningen vil koste ca. 1 mio. € i forhold til nødvendige reparationer og opdateringer set over
de kommende år

•

Parkeringsforhold er fortsat en udfordring - de få pladser er under pres, også pga. af hele
området generelt mangler pladser, og med stigende efterspørgsel

•

Der bør arbejdes videre med dels at finde samarbejdspartnere i forhold til evt.
udviklingsprojekt, alternativt se på, hvordan Nørregade 59 løbende kan optimeres.
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2. 7. Nøgletal
Udvikling i besø stal
Flensbor Bibliotek

UdVI'kl'tngt. udl'an
Samlet udlån
Deraf til skolerne

2010
109.863

2011
101.023

2012
100.655

2013
91.885

2014
98.622

2015
104.088

2010
586.610
193.829

2011
605.885
193.867

2012
579.903
174.068

2013
527.266
164.837

2014
520.484
165.058

2015
501.340
181.164

2010
409.609

2011
399.391

2012
390.627

2013
388.763

2014
390.333

2015
392.327

2010
43,55

2011
41,29

2012
40,01

2013
41,93

2014
42,80

2015
42,44

2010
4,92

2011
3,97

2012
3,25

2013
4,67

2014
4,00

2015
4,50

48,47

45,26

43,26

46,60

46,80

46,94

Materialebestand
DCB

Medarbejderudvikling 2010 - 2015
Biblioteket

I alt medarbe'dere

Forskningsafdelingen

I alt medarbejdere

I alt DCB e. V.

(

Udvikling i bevilliget tilskud fra den danske stat til DCB e. V. i alt (EURO)
Projekt
nr.
Driftstilskud
Anlægstilskud
Projekttilskud:
Det danske Mindretal
OBS - oplysning til
borgere om Sydslesvig
Sommerhøjskole
DDS/Forskningsbibliotek
Sydslesvigere i krig
Sydslesvighistorie.dk

132265
136497
135499
136500
138666
137671

2016
2013
2014
2015
2012
3.495.840 3.686.750 3.659.441 3.715.908 3.741.183
0
0
0
0
0
313.948

(
53.619
40.214
193.029

70.564
193.548

3.495.840 4.000.698 3.946.303 3.980.020 3.741.183

I alt EURO

Udvikling i udbetaling tilskud fra den danske stat til DCB e. V. i alt (EURO)
Projekt
nr.
Driftstilskud
Anlægstilskud

forventet
2017
2016
2015
2014
2012
2013
3.495.840 3.686.750 3.659.441 3.715.908 3.741.183 3.759.126
0
0
0
0
6

Projekttilskud:
Det danske Mindretal
OBS - oplysning til
borgere om Sydslesvig
Sommerhøjskole
DDS/Forskningsbibliotek
Sydslesvigere i krig
Sydslesvighistorie.dk
I alt EURO

132265
136497
135499
136500
138666
137671

282.553

0

31.395

48.257
12.064
57.909

-11.059
4.021
24.128
0
19.355
0 116.129
26.008
18.750
18.750
55.040
64.113
55.040
3.495.840 3.969.303 3.777.671 3.819.107 3.955.230 3.863.550

Der er taget udgangspunkt i kursen på bevillingstidspunktet
Driftstilskud= DCB + Forskningsafdeling

(

3. Økonomi
Til løsning af opgaveporteføljen havde Dansk Centralbibliotek i 2015 indtægter for i alt 4.026.259 € til
biblioteksdrift, jfr. herunder:
Bidragsyder
Den danske stat
Offentlige tyske tilskud
Øvrige tilskud
Diverse Indtægter
I alt EURO

Beløb i Euro
Beløb iDKK
Andel
3.433.384
25.544.377
85,27%
422.802
3.145.647
10,50%
2.295
17.075
0,06%
167.778
1.248.268
4,17%
4.026.259
29.955.367
100,00%

Til løsning af opgaveporteføljen havde Forskningsafdelingen i 2015 indtægter for i alt 292.243 € til
biblioteksdrift, jfr. herunder:
{

Bidragsyder
Beløb iDKK
Beløb i Euro
Andel
Den danske stat
282.524
2.101.979
96,67%
SOF tilskud
0
0
0,00%
Salg af bøger
2.941
21.881
1,01%
Gaver og formålsbestemte gaver
6.720
49.997
2,30%
Diverse Indtægter
58
432
0,02%
I alt EURO
292.243
100,00%
2.174.288
Ved aftalens underskrivelse havde foreningen i 2017 budgetterede indtægter for i alt 4.449.454 €, jf.
tabellen herunder:
Budgettal 2017 for biblioteket
.Bidragsyder
Den danske Stat
Offentlige tyske tilskud
Øvrige tilskud
Diverse Indtægter

Beløb i Euro Beløb iDKK Andel
3.473.316
25.910.937
84,7%
481.600
3.583.104
11,8%
4.236
31.516
0,1%
138.835
3,4%
1.032.932
7

I I alt EURO

4.097.987

B udlgettal 2017 f,or f,orskn.1ngsafder1ngen

I

30.558.4891

100,0 %

I

Beløb i Euro Beløb i DKK Andel
93,4%
2.132.426
285.810
0%
0
0

Bidragsyder
Den danske Stat
Offentlige tyske tilskud

0

0

0%

20.000

148.000

6,6%

305.810

2.280.426

Øvrige tilskud
Diverse Indtægter
I alt EURO

Samlet budget 2017
Bidragsyder
Den danske Stat
Offentlige tyske tilskud

100,0 %

Beløb i Euro Beløb i DKK Andel
85,4%
28.043.079
3.759.126
10,9%
3.583.104
481.600
4.236

31.516

0,1%

158.835

1.181.732

3,6%

4.403.797

32.839.431

Øvrige tilskud
Diverse Indtægter

I alt EURO

1 10teks regnskab 2015 fiordelt pa udg1. fitstyper
DanskC entralb"bl'

100,0 %

(

O

område

Udgifter

i 2015
i alt€

Tilskud
Andel
af sam- fra DK
lede ud- €
gifter

Andel
DK

Biblioteksvirksomhed

3.949.572

3.433.384

Personale
Administration
Bygninger
Materiale
Inventar
IT
Biler og busser
Div. Udgifter

2.407.748
260.876
317.921
570.071
92.450
248.775
50.814
917

61,0% 2.053.202
222.461
6,6%
271.106
8,0%
486.127
14,4%
78.837
2,3%
212.142
6,3%
43.332
1,3%
782
0,0%

85,3%

Tilskud
fra Slesvig-Holsten
i alt€

Andel
SlesvigHolsten
i alt

Øvrige
indtægter
€

422.802

10,5% 170.073

252.840
27.395
33.385
59.864
9.708
26.124
5.336
96

101.706
11.020
13.429
24.080
3.905
10.508
2.146
39

Forskn'1ngsafder1ngens regnskab 2015 f,ordelt pa udlg1. ftstyper
Tilskud
Tilskud Andel
Udgifter Andel
område
DK
fra Slesi 2015
af sam- fra DK
vig-Holi alt€
lede ud- €
sten
gifter
i alt€
Forsknings0
282.524
322.948
96,7%
afdelingen

Andel
øvrige
indtægter
4,2%

(

O

Personale
Trykning/ adm.
Øvrige udgifter

283.575
26.540
9.947

87,8%
8,2%
3,1%

274.144
25.657
9.616

0
0
0

Andel
SlesvigHolsten
i alt
0,0%

Øvrige
indtægter
€
9.719

Andel
øvrige
indtægter
3,3%

9.431
883
331
8

Inventar

IT

0

2.886

0,0%
0,9%

0

2.790

0
0

0
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4. Mål for Dansk Centralbiblioteks arbejde i 2017 - 2019
Denne resultataftale indeholder mange elementer, der samlet set kan betragtes som det resultat, vi skal
levere i 2017 og frem. For at tydeliggøre dette, har vi - ud over de opgaver, der fremgår af vores
strategi - beskrevet de kerneopgaver, der skal varetages, og som vi supplerer med nogle særlige indsatser
beskrevet som resultatmål for 2017 og frem.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. har endvidere indgået resultataftale med delstaten Slesvig
Holsten for 2017 - 2019. Dette sker ud fra ønsket om dokumentation af de ydelser,
som kan forventes fra biblioteket, men med mulighed for at afvigelser løbende kan drøftes, dvs. stort
set samme aftalestruktur som indeværende aftale.

l

4.1. De daglige opgaver - vores kerneopgaver

Bibliotekets Fortælling ldarlægger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvigs kerneopgaver - nemlig at
være bindeled mellem fortid, nutid og fremtid. Dette sker gennem de tilbud biblioteket stiller til
rådighed. Dansk Central-bibliotek for Sydslesvig hviler på den danske bibliotekslov, der præciserer, at
biblioteker skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Biblioteker er en af grundpillerne i
et demokratisk samfund og i takt med samfundets og bmgernes udvikling skal bibliotekers tilbud også
udvikle sig, så de til stadighed kan matche bmgernes behov for at blive ldogere på sig selv og verden,
tilegne sig viden og få uventede oplevelser.
Formidling af klassiske bibliotekstilbud - bøger, tidsskrifter, aviser, film, musik og hjælp til
litteratursøgninger - hører fortsat til kerneopgaven. Tilbud som it-vejledning/introduktioner,
borgerservice og digitale bibliotekstilbud er nye kerneopgaver for biblioteket, der også mærker behov
for tilbud om "digital dannelse" - f.eks. øget viden om kildekritik på nettet. Bibliotekets kerneopgave er
også at facilitere 'mødestedet' - stedet, hvor man mødes til foredrag, udstillinger, koncerter,
danskkurser, læsekredse, diskussioner om aktuelle emner - og stedet, hvor der er tid og rum til både
(livslang) læring og fordybelse for den enkelte.
Forskning er en kerneopgave i Forskningsafdelingen og skal fremadrettes også være det i Den
Slesvigske Samling lige som den folkelige formidling. Det gælder afholdelse af foredrag, rnndvisninger
og byrundture med historisk indhold, udstillinger, der viser Forskningsafdelingens og Den Slesvigske
Samlings materiale. Det gælder også indsamling, registrering og bevaring af materiale om Slesvigs
historie og om at vejlede og informere forskere, studerende og andre interesserede, som benytter
arkivet og samlingen. For Forskningsafdelingen er det desuden en kerneopgave at indsamle, registrere
og arkivere arkivmateriale fra det danske mindretal i Sydslesvig.
Implicit i alle bibliotekets kerneopgaver ligger et stort fokus på formidling af dansk og nordisk sprog,
kultur og historie - og allerhelst i partnerskaber med andre, centrale aktører både nord og syd for
grænsen.
Et udpluk af bibliotekets daglige opgaver giver et indblik i de mangeartede opgaver:
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Formidling i biblioteker og bogbusser:
•

udvælgelse, accession, katalogisering af nye materialer - med tilsvarende kassation af gamle
materialer

•

velkommen til nye lånere- registrering, indmeldelse og intro til biblioteket

•

modtagelse af og kontinuerlig support til danskkursister

•

personlig formidling og vejledning - f.eks. intro til nye materialer og hjemmesider

•

biblioteksorienteringer og rundvisninger

•

formidling - og hjælp til søgning på/i diverse hjemmesider og databaser

•

digital markedsføring i nyhedsbreve, på facebook mv.

•

udstillinger med tilknyttede aktiviteter

•

præsentation af biblioteks tilbud på f.eks. forældremøder, distriktsmøder, kirkehøjskoledage
samt en række 011 demand ønsker - f.eks. bagsædehistorier, booktalk, igangsættelse af
læsekredse m.m.

•

servicering af læsekredse

•

borgerservice

•

byvandringer med historisk oplæg

(

Arrangementer:
• foredrag, forfatteraftener, debatarrangementer, årstidsfester, ABC-cafe for 1. klasser, film for
børn, læsekredse, hjælp til IT, formidlede filmforevisninger, lytte-salon, book-talks,
udstillingsprojekter, konkurrencer og lege. Alle aktiviteter arrangeres så vidt muligt i
samarbejdsrelationer, som f.eks. vores tilbud under "Forskningens døgn" (Forskningsafdeling,
Den Slesvigske Samling, skoler).
• markedsføring omkring arrangementsvirksomheden - f.eks. program, plakater, flyer
hjemmeside, facebook, pressemateriale m.m.
Udstillinger:
•
•
•

(

5-6 udstillinger årligt i samarbejde med Sydslesvigs danske Kunstforening og Nordisk
Informationskontor.
Udstillinger i udlånet- f.eks. om historiske emner, temaer og inspiration til læsning,
fotoudstillinger, udstillinger for børn, udstillinger af udvalgte kunstnere eller projekter.
Gratis udlån af salene til aktiviteter arrangeret af danske organisationer inden for mindretallet.

4.2. Tilgængelighed og forudsætninger
Biblioteket i Flensborg har åbent SS 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 samlet åbent i 64 timer/uger (40 uger).
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Biblioteket skal gennem deltagelse i det almindelige lånesamarbejde søge at skaffe brugerne det
materiale, som biblioteket ikke selv råder over (dansk og tysk lånesamarbejde).
Biblioteket samarbejder med Dansk Skoleforenings skolebiblioteker.
Lån af materialer fra biblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugeren.
Biblioteket kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden.

4.3. Opfølgning på spørgeskemaundersøge/sen
Præsentation
I Danmark har Kulturstyrelsen gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på danske biblioteker i
2011 og 2013, og der er planlagt en opfølgning i 2016. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har over
en rum tid været i dialog internt med egen bestyrelse og med samarbejdsparterne om, at der er vigtige
spørgsmål, vi gerne vil høre brugere og potentielle brugeres mening om, og at der er behov for, at vi i
langt højere grad inddrager vore brugere i vores fremtidige udvikling.

(

Analysefirmaet Moos-Bjerre og Lange (MBLA) blev valgt til at gennemføre undersøgelsen for os. Det
er det samme firma som gennemfø1te bl.a. segmenteringsundersøgelsen inden for biblioteksbrugere og
"Biblo-meter" -undersøgelser til kortlægning af brugeres subjektive vurderinger af effekter ved
biblioteksbrug.
Helt bevidst har MBLA og Dansk Centralbibliotek medtaget et maksimalt antal af spørgsmål, der også
indgår i Kulturstyrelsens spørgeskemaundersøgelse af biblioteksbrugere i Danmark, med det formål
lettere at kunne sammenligne os med Danmark - velvidende, at vi på væsentlige punkter adskiller os fra
øvrige danske biblioteker pga. vores kontekst og beliggenhed, og deraf følgende særlige vægtning af
formidling og fremme af dansk sprog og kultur.
En lignende spørgeskemaundersøgelse er ikke før prøvet i Sydslesvig. Nu hvor denne erfaring og
ekspertise findes på biblioteket, stiller vi selvsagt sparring og støtte til lignende processer i andre
organisationer til rådighed.

(

Indsatsområder
Først bør nævnes, at vore brugere generelt er meget tilfredse med vores indsats: Af de, der har taget
stilling, synes 98 % at de får den hjælp de har behov for; 95 % at DCB er et rart sted at være; 95 % at
biblioteket har været en hjælp under deres uddannelse; 93 % at det er inspirerende at være hos os, og ikke uvæsentligt for vores særlige rolle hernede - 92 % synes, biblioteket er med til at forbedre deres
kendskab til og viden om Danmark og det danske sprog. Desuden synes hele 88 % at biblioteket øger
deres generelle trivsel. Undersøgelsens resultater viser altså igen - som det blandt andet er
dokumenteret i Tænketanken Fremtidens Bibliotekers undersøgelse om bibliotekers
samfundsøkonomiske værdi - at biblioteker er en god samfundsøkonomisk forretning, også her syd for
grænsen.
Dvs. første indsatsområde må nødvendigvis være at opretholde det gode arbejde, der allerede udføres.
Dernæst viste besvarelserne tydelige ønsker og behov, og dermed indikeres en del områder, vi med
fordel kan videreudvilde. Her fremgik udvidelse af fordybelsesmuligheder og biblioteket som mødested
samt justering af åbningstid som de forbedringer, der vil have størst indflydelse på flest gæsters
tilfredshed. Som næst-vigtigste faktorer (næstefter forbedrede parkeringsforhold) til at få nuværende
gæster til at bruge biblioteket endnu mere end nu nævnes indkøb af flere materialer, også flere nye og
aktuelle bøger mv.
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Da 7 5 % af undersøgelsens respondenter mest bruger biblioteket til at låne bøger og andre materialer,
er dette svar måske naturligt nok. Denne information bruges aktivt til et budgetært løft af dette område
fra 2016 til 2017. Endvidere fremgik det, at bogbuslånere er de mest tilfredse - sammen med det
statistiske belæg for dette lånersegments stigende andel af det samlede udlån ved vi, at bogbusområdet
fortsat skal prioriteres, og at de inden for en overskuelig årrække udtjente bogbusser skal erstattes med
en ny generation rullende formidlere; en projektgruppe er i 2016 nedsat til at analysere mulighederne
nærmere.
Et afsluttende fritekstfelt i spørgeskemaet er bl.a. brugt af mange respondenter til at komme med
spændende forslag. Disse danner grundlag for den efterfølgende fase, hvor udvalgte brugere og
nærmeste samarbejdspartnere inviteres til fokusgruppe-diskussioner af nogle af de temaer, som er
blevet blotlagt af undersøgelsen. Disse diskussioner følger og resultaterne vil fremkomme tidsnok til at
de, sammen med undersøgelsens resultater, vil føre til søsætning af nye spændende og samskabte tiltag i
2017 og frem.

4.4. Igangværende indsatsområder
(

Der blev i resultataftalen for 2016 formuleret fem indsatsområder, som vi ser frem til at arbejde
yderligere med.
Styrke relationer til brugerne
Der skal fortsat være fokus på DCB's særlige rolle i Sydslesvig. Med baggrund i bibliotekets store
spørgeskemaundersøgelse i 2016 arbejdes der som nævnt videre med udvalgte fokusområder, hvor også
brugerne involveres. Endvidere realiseres et stort ønske gennem flere år, nemlig etablering af et
Brugerråd, så snart de nye vedtægter for Dansk Centralbibliotek e. V. kan forventes at træde i kraft.
I lighed med biblioteker i Danmark, vil biblioteket fortsat se på mulighederne for samarbejde med
frivillige - f.eks. frivillige, der besøger ældre og bringer bøger, musik og tidsskrifter med fra biblioteket,
eller unge, der lærer ældre om IT.
Fokus på sprog, leg og læring
Biblioteket skal motivere til livslang læring og til vedligeholdelse af et velfungerende demokratisk
samfund.
En særlig hjørnesten i bibliotekets arbejde er understøttelse af tilegnelse og fortsat udvikling af det
danske sprog hos børn og voksne i Sydslesvig. Det gælder for såvel de med stærke rødder i dansk kultur
og for de, for hvem dansk sprog og kultur er et nyere tilvalg.
Biblioteket skal overfor vuggestuer, børnehaver og skoler i Sydslesvig vise folkebibliotekets styrke og
muligheder for både at understøtte institutionernes læringsmål men også for at markere bibliotekets
tilbud, der understøtter leg og læring.
Digital dannelse, kritisk tilgang til og forståelse af (digitale) kilder vil fremadrettet være efterspurgte
kompetencer; også her er biblioteket en stærk medspiller.
DCB som mødested, som kulturhus og som studiested
Helt i tråd med biblioteksudviklingen i Danmark, har Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig fortsat
fokus på udviklingen af biblioteksrummet/bogbusser, som det sted hvor brugerne mødes og får gode,
inspirerende, overraskende oplevelser. Bibliotekets lokaler er borgernes rum, stedet hvor man henter
viden og hvor man har udviklende demokratiske diskussioner. Bibliotekerne er lokalsamfundets
mødested og er medvirkende til at skabe liv og udvikling i byen.
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(

Som kulturhus stiller biblioteket gerne lokaler til rådighed for mindretallets organisationer. Biblioteket
som mødested, udenfor bibliotekets åbningstid, er således et område, der undersøges, f.eks. med
minimumsbemanding og/ eller med lån af nøgler til lokaler.
Biblioteket samarbejder gerne med andre foreninger omkring udvikling af (udstillings)tilbud, som kan
kombinere både sprog, læring, oplevelser mv., gerne i formaliseret samarbejde. Sydslesvigs danske
Kunstforening og Nordisk Informationskontor og Center for Unde1-visningsmidler er f.eks. tre af
bibliotekets tætte samarbejdspartnere.
Arbejdet med at udvikle Den Slesvigske Samling til forskningsbibliotek skrider støt og roligt fremad.
Dette indebærer bl.a. øget samarbejde med andre forskningsinstitutioner - f.eks. Forskningsafdelingen,
European Center for Minority Issues, Nordfriisk Instituut og universiteter. Ligeledes skal afdelingen
selv bedrive forskning samt styrke samarbejde med slægts- og lokalforskere. Tilbud om stipendiater til
studerende og forskere ligger ligeledes inden for forskningsbibliotekets rammer.

(

Dialog og oplysning
DCB vil give plads til dialog, debat og demokrati. Mødestedet kan også bruges i relation til
demokratiske processer: som møderum for foreninger og grupper, som venue for politiske
debatarrangementer, hvor biblioteket faciliteter meningsudveksling og meninger i det hele taget. I den
forbindelse skal biblioteket også oplyse om dansk politik og samfund generelt og il<l<:e alene omkring
forhold i Sydslesvig.

Med afsæt i regeringens "Fælles ministererldæring om vækst og erhvervsudvilding i det dansk-tyske
grænseland" vil biblioteket understøtte de forskellige initiativer, hvor det er relevant i forhold til
bibliotekets al{tiviteter og tilbud.
DCB tilbyder borgerhjælp med informationer om f.eks. nem-ID, borger.dl{ osv., men også hjælp til
brug af computer osv. Borgerse1vice kan også rumme hjælp til nye danskere i det sydslesvigske
samfund, i samarbejde med eksisterende tilbud i Regionskontoret for grænsependlere.
En højt prioritere opgave for biblioteket er at oplyse om Sydslesvig og mindretallet over for danske
biblioteker og andre relevante parter og i det hele taget være en af de foretrukne dansksprogede
informationskilder om Sydslesvig.
Biblioteket glæder sig til at være en aktiv paitner i mindretallets fællesprojekt "Oplev Sydslesvig", og ser
frem sig til at tage imod mange nye gæster fra Danmark.
Tilbyde mere for flere
I takt med at Dansk Skoleforening etablerer flere vuggestuer vil bibliotekets tilbud understøtte dette
samt også de forældre, der sender børn i dansk vuggestue.

Biblioteket er også for mænd .... - og DCB vil afprøve forskellige tilbud, der kan have interesse for de
borgere, der ikke er de hyppigste brugere af biblioteket. Det kan være temaer om mænds sundhed,
dansk madkultur, og lign., der kan åbne relationer til denne del af borgere i Sydslesvig.
Biblioteket har en rældre funktioner for ældre - også som et sted, hvor man kan mødes, hvis man er
blevet alene, dette kan biblioteket tilbyde på mange måder og samtidig støtte de ældre i at forbedre
deres egen omsorg og mestringsevne.
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I det følgende afsnit har vi valgt at konkretisere nogle af disse udviklingsopgaver og - ønsker. De
præsenteres i følgende skema med fokus på, at de skal supplere - og kvalificere - vores løbende
driftsopgaver, som udgør kernen i vores mangfoldige aktiviteter.
Det er udgangspunktet, at ca. 20 % af vores ressourcer vil vi dedikere til udviklingsopgaver og
aktiviteter, mens 80 % af ressourcerne går til den løbende drift. I 2017 vil ca. halvdelen af
udviklingsopgaverne tage afsæt i bibliotekets store spørgeskemaundersøgelse fra 2016. Sommer og
efterår 2017 vil være præget af overgang til nyt bibliotekssystem - Folkebibliotekernes Fælles
Bibliotekssystem. Arbejdet med både drifts- og udviklingsopgaver er naturligvis under forudsætning af,
at der ikke sker væsentlige ændringer i vilkårene.
I anerkendelse af, at mange af opgaverne kan betyde revurdering af indsatsområder fremover, er der
kun i begrænset omfang skrevet nærmere om opgaver i 2018 og 2019. Dette er også i overensstemmelse
med bevillingsvilkårene.
Afsnit 4.5.: Nærmere om Bibliotekets udviklingsopgaver 2017 Opgaver

Resultatkrav

Opfølgning på
spørgeskema
undersøgelsen

(aktiviteter
specificeres i
samarbejde med
brugergrupper ultimo
2016)
Udvidelse af
fordybelsesmulighede
r
Udvikling af
biblioteket som
mødested
Udvikle nyt
bogbuskoncept, next
generation

Resultatmål

Resultatkrav

(

10

10

10

Justere indkøbsprofil
Andre
udvil<lingspotentiale,
som f.eks. justere
åbningstid
Opgaver

Vægt Bemærk
i¾ ning

(

10
10

Resultatmål

Vægt Bemærk
i¾ ning

Styrke
relationer til
brugerne
2017

Anvendelse af
Information nyindrettet i 2016
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2017

Involvering af
brugere, evaluering
mv.

2018

2017

Samskabelse

2018.

samt evaluering
Med afsæt i spørgeskemaundersøgelsen
fra 2016 gennemføres
en benchmarkanalyse
på udvalgt område og
endnu et fokusgruppe
forløb i forhold til
opsamling.
Fortsat arbejde med
fokusgrupper og
konsekvenser heraf.
Samarbejdsoptimerin
g med andre
organisationer og
deres brugere.

5

5

Fortsat fokus på
samarbejdsoptimerin
g

2017

Involvering af
frivillige

2018

Etablering af tilbud
Fortsat fokus på
mulighed for
involvering af
frivillige.

Fokus på
sprog, leg og
læring

'

2017

Læseklubber

2018

2017
2018

Læseklubber som
opfølgning på
dansklrursusforløb

s

Fortsat fokus på
tilbud om
læseldubber
Bibliotekshaven

Bibliotekshaven som
leg- og læringsrum
tilbydes.
Brug af
Bibliotekshaven
tilbydes til
mindretallets
organisationer - f.eks.

s
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også i forb. med
tilbud om
biblioteksindslag

2019

Evaluering af tilbud

DCB som
mødested

2017

Den Slesvigske
Samling og
Forskningsafdelingen

2018

Kontorfællesskab
mellem FA og DSS.

Yderligt samarbejde
mellem DS og FA

2017

Folkebibliotekernes
Fælles
Bibliotekssystem

Kassation og revision
i materialebestand
fornd for overgang til
FBS.

2017

Ved kassation
frigøres plads til f.eks.
studerende,
foreninger.

2018

Evaluering

2017

Indførelse af FBS

2018

Diverse justeringer og
tilpasninger til FBS

(

5

5

(

Dialog og
oplysning

2017

2017

Oplev Sydslesvig

Deltagelse i projekt
"Oplev Sydslesvig"
samt
intern organisering i
forbindelse med
modtagelse af flere
gæster.

5

Digitale
oplevelsespakker
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2017

Deltagelse i arbejdet
vedr.
Tysklandsstrategi,
f.eks.
erhvervsseminarer i
samarbejde med
f.eks. Jaruplund
Højskole.

5

Aktiv deltagelse i
"Læsefestival" i
Sydslesvig med tilbud
til både børn og
voksne

5

Tilbyde
"mere for
flere"

2017

Læsefestival i
Sydslesvig

2017

2017

{I,

Filmklub for børn,
koncept
videreudvikles f.eks.
med læseldub.
Next generation

Udvilding af
generation 2 af
bibliotekets
mangeårige faste
tilbud

2017

U dvilding af nye,
anderledes
bibliotekstilbud f.eks. litteraturbanko,
auktionsdag m.m.

2018

Fortsat fokus på at
skabe nye og
anderledes
bibliotekstilbud.

5

4.6. Forskningsafdelingens opgaver 2017
Som beskrevet ovenfor vil Forskningsafdelingen og Den Slesvigske Samling i årene fremover indgå et
tættere samarbejde. Det gælder særligt i forhold til forskning i og formidling af emner
relateret til det danske mindretal i Sydslesvig og Slesvigsk historie generelt.
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Det er fortsat også vigtigt at Forskningsafdelingen er en naturlig samarbejdspartner for hele det
danske mindretal i Sydslesvig, herunder især de danske organisationer.
Afdelingen deltager løbende i fælles undersøgelser og udgivelser, ligesom der afholdes fælles
foredrag og andre arrangementer. Tilsvarende er det vigtigt, at Arkivet er og opfattes som hele
mindretallets arkiv, og at det indsamlede materiale som udgangspunkt stilles frit til rådighed for alle
interesserede brugere.
År

Opgaver

Resultatkrav

Resultatmål

2017

Forskningsprojekt 1

Ph.d.-projekt med
arbejdstitlen ”En
undersøgelse af det danske
mindretals selvforståelse”,
igangsat 1/9-2015
do
do
Ph.d.-projekt med
arbejdstitlen: ”Danskhedens
kår og udvikling i de
sydslesvigske landdistrikter
1920-1945”. Igangsat 1/92014
Do
Biografi om Karl-Otto Meyer
– Færdiggørelse til
publicering
Igangsætning af
jubilæumsbog og Den
Slesvigske
Forening/Sydslesvigsk
Forening
Fortsættelse af forskning
Opfølgning på indgåede
afleveringsaftaler og
modtagelse af spontane
afleveringer
do
do
Scanning af billedsamlingen
og offentliggørelse af
billedmateriale
do
do
Mindst 6 videnskabelige og
folkelige foredrag afholdes 1
fagligt seminar og der
opstilles 1-2 udstillinger
sammen med Karl Fischer,
DCB.
do
do
Digitalisering af arkivalier i
forbindelse med
sydslesvighistorie.dk
do

Grundforskning

Vægt i
pct.
15

Do
Afslutning af projektet
Grundforskning

15

2018
2019
2017

2018
2017

Forskningsprojekt 2

Forskningsprojekt 3

2018

2019
2017

Arkivopgave 1

2018
2019
2017

Arkivopgave 2

2018
2019
2017

2018
2019
2017
2018

Formidling 1

Formidling 2

Afslutning af projektet
Færdiggørelse til
publicering

15

Grundforskning

Grundforskning
Løbende indsamling
og registrering.
Løbende ajourføring
på hjemmesiden.
Do
Do
1.000 stk. ultimo året

10

Do
do
Opfyldelse af alle dele

10

Do
Do
Digitalisering af
arkivalier og udvikling
af uv-materiale
Digitalisering af
arkivalier og udvikling
af uv-

15

10
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2017

Undervisning 1

2018
2019

materiale
Afholdelse af
sommerskole
do
do

Sommerskole
do
do
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4. 7. 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 01ereinsregister). 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 "Jahresabschlui3", "Verwendungsnachweis",
"Steuerbilanz" 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 2017 til Dansk Centralbibliotek et grundtilskud på i alt

3.759.126 €
fordelt med 3.473.316 € til biblioteksvirksomhed hhv. 285.810 € til forsknings- og arkivvirksomheden.

5.2. Udbetaling
Tilskuddet til Dansk Centralbibliotek afholdes af§ 21.91.01. 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 2017 og løber indtil den 31. december 2017, 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 Undervisnirigsministeren.
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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
Arlig vurdering afresultatlo:av og -mål
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig skal for 2017 til Sydslesvigudvalget og Undervisningsministeriet
udarbejde og fremsende en årsrapport, herunder et årsregnskab samt et revisionsprotokollat, med
oplysninger om tilskuddet fra Undervisningsministeriets anvendelse senest 1. juni 2018. Sammen med
årsregnskab og revisions-protokollat 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 senest den 15. juli 2017. Denne halvårsstatus skal indeholde
en foreløbig afrapportering på de opstillede mål, samt på foreningens virke generelt.
Bekræftelse afigangværende aktivitet
Endvidere skal Dansk Centralbibliotek senest to uger forud for hver tilskudsudbetaling til Sydsles
vigudvalgets 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

Genforhandling 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

Årsrapport og revisionsprotokollat skal være forsynet med Biblioteksbestyrelsens og Tilsynsrådets
originale underskrifter. Arsrapporten udarbejdes i henhold til "bekendtgorelse om regnskabfat; revision afog
indhe11t11i11g af opfysningerfraforeninger og 01ga11isatio11er m.111., der modtager tilsk11dfra Sydslesvig11dvaiget'�

5. 7. Misligholdelse/opfølgning

Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om tilskud helt eller delvis tilbageholdes, jf. Sydsleviglovens § 20
stk. 2.

5.8. Opsigelse

Opsigelse i forbindelse med misligholdes af kontrakten kan ske med henvisning til § 20 i
Sydslesvigloven.
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(

Flensborg, den 16.januar2017

Formand for Sydslesvigudvalget

estyrelsen

(
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