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Forretningsorden for koordinationsgruppen
for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB).

Baggrund
DDB er etableret som et forpligtigende samarbejde mellem kommuner
og staten. Der er i samarbejdsaftalen mellem KL og Kulturministeriet
om Danskernes Digitale Bibliotek aftalt en organisering til styring og
drift af DDB. Samarbejdet omfatter en styregruppe, en
koordinationsgruppe og et sekretariat. Styregruppen er
organisationens øverste organ, som fastlægger de overordnede
rammer for DDB og har ansvar for at disponere den samlede
økonomiske ramme for DDB.
Koordinationsgruppen er den sagsforberedende, rådgivende og faglige
instans.
Den overordnede og politiske forståelsesramme for samarbejdet er
stadfæstet i parternes fælles forståelsespapir ”Fælles løsning til digital
formidling for folkebibliotekerne” fra februar 2012, samt rapport og
tilhørende bilag.
Formål
Koordinationsgruppens formål er at sikre implementering og drift af en
fælles digital infrastruktur og et formidlingssamarbejde for landets
kommunebiblioteker samt et indkøbssamarbejde.
Det er endvidere en væsentlig opgave for koordinationsgruppen at
levere det nødvendige beslutningsgrundlag til styregruppen.
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Koordinationsgruppens opgaver
Koordinationsgruppen har følgende opgaver:


Udarbejde forslag til overordnet strategi, delstrategier og
handlingsplaner for DDB (it-strategi, kommunikationsstrategi,
udviklingsplaner mv.)



Udarbejde forslag til samlet budget til styregruppen, samt
udmønte budgettet gennem indgåelse af kontrakter, tildeling af
tilskud, mv.



Rådgive om driften af DDB gennem systemvalg, leverandørvalg,
leverancer og daglig service til medlemmerne af DDB



Rådgive om drift, vedligehold og videreudvikling af DanBib og
Bibliotek.dk



Sammensætte arbejdsgrupper i DDB og godkende gruppernes
planer.

Koordinationsgruppens sammensætning
Koordinationsgruppens sammensætning afspejler i nogen grad
interessenterne bag DDB samt it-, biblioteksfaglige og
ledelsesmæssige kompetencer. Koordinationsgruppen består af 12
medlemmer:
 Seks medlemmer udpeges bland bibliotekerne. Der tilskyndes en
ligelig fordeling af medlemmer fra de forskellige bibliotekstyper,
ligesom ét af disse medlemmer skal findes blandt
centralbibliotekerne
 Ét medlem udpeges fra skolebibliotekerne
 To medlemmer udpeges bland fag-, forsknings- og
uddannelsesbibliotekerne, herunder et medlem fra et statsligt
bibliotek
 Ét medlem udpeges hos Kulturstyrelsen
 To medlemmer udpeges hos KL
Koordinationsgruppen og dens formand udpeges af styregruppen.
Personerne udpeges som personlige medlemmer af gruppen og skal
opfylde DDB’s formål. Medlemmerne forudsættes at informere om DDB
og invitere til dialog med de øvrige biblioteker i de forskellige kollegiale
kredse, hvor de færdes.
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Der tilstræbes på sigt en løbende udskiftning i koordinationsgruppen
med udgangspunkt i, at medlemmerne sidder for fire år ad gangen.
Ved orlov, jobskifte, mv. træffer styregruppen beslutning om
behovet for udpegning af et nyt medlem.
Forholdet mellem koordinationsgruppen og styregruppen
Koordinationsgruppen for DDB træffer beslutninger indenfor de af
styregruppen udstukne rammer. Koordinationsgruppen har ansvar for
at rådgive om den konkrete implementering af DDB samt for at sikre,
at de rigtige udviklingsinitiativer igangsættes. Koordinationsgruppen
rådgiver styregruppen og leverer det nødvendige beslutningsgrundlag
til styregruppen.
Forholdet mellem koordinationsgruppen og faggrupperne
Koordinationsgruppen godkender opgaverne i de tre faggrupper for
infrastruktur, indkøb og formidling. Faggrupperne vil bestå af
sekretariatets medarbejdere samt repræsentanter fra bibliotekerne.
Koordinationsgruppen skal sikre sammenhæng i den samlede løsning
og på tværs af faggruppernes arbejde.
Møder og betjening af koordinationsgruppen
Koordinationsgruppen betjenes af sekretariatet for DDB.
Koordinationsgruppen holder typisk 6-7 årlige møder. Til
koordinationsgruppens møder deltager sekretariatslederen samt en
faglig sekretær.
Beslutningsregler
Koordinationsgruppen er beslutningsdygtig, når formand og flere end
halvdelen af medlemmerne er til stede. Fraværende medlemmer kan
ikke stemme ved fuldmagt.
Formanden for koordinationsgruppen godkender dagsorden for møder i
koordinationsgruppen samt leder møderne.
Beslutninger træffes så vidt muligt i enighed. I tilfælde af
habilitetsproblemer eller af at koordinationsgruppen ikke kan komme
til enighed om en sag, forelægges sagen styregruppen med henblik på
afklaring. Tilsvarende kan koordinationsgruppen beslutte, at en sag af
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særlig principiel karakter eller med særlig vidtrækkende konsekvenser
forelægges styregruppen med henblik på afklaring.

Styregruppen
for
DDB
tiltrådte
nærværende
reviderede
forretningsorden for koordinationsgruppen for DDB d. 17. november
2014.
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