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Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 

Ansøgningstermin november 2013 

Indsatsområdet Frie forsøg 

 

Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune har i henhold til Lov om 

biblioteksvirksomhed § 18 til ansøgningsterminen 1. november 2013 søgt 
om tilskud til projektet: 
 
Nye målemetoder om brug af nye biblioteksrum 

 

Ansøgningen har været behandlet i Kulturstyrelsen og drøftet med Fagligt 
Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker på et 
møde torsdag den 9. januar 2014. 
 
Det glæder os at meddele, at ansøgningen kan imødekommes med et til-
skud på kr. 460.000. 
 
Bevillingen gives med følgende begrundelse:  

 
Projektet er nyskabende ift. at udvikle og teste metoder til dataindsamling, 

der kan anvendes til optimering af bygningsindretning, brug af rum mm. 
Kulturstyrelsen vurderer at projektet kan få stor betydning for fremtidens 

biblioteksindretning og brug. 
 

Bevillingen gives samtidig under forudsætning af, at følgende betingelser 
opfyldes: 

 

Tilsagnet gives under forudsætning af, at Kulturstyrelsens faglige konsulent 
på projektet har modtaget underskrevne samarbejdsaftaler med Roskilde 

Bibliotek, Herning Bibliotek, Statens Museum for Kunst og SMART Aarhus 
senest 1. april 2014.    

 
Vi gør opmærksom på at:  
 
• Kulturstyrelsen umiddelbart skal informeres om principielle ændringer i 

projektet. 
• Bevillingen skal anvendes i henhold til den i projektet fremlagte tidsplan 

(og altså ikke nødvendigvis i 2014). 
• Tilskuddet kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis det ikke anven-
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des som beskrevet i ansøgningen med eventuelle tilføjelser angivet i 
dette brev, eller med eventuelt senere aftalte ændringer. 

 
 

Faglige status og udbetaling af tilskud 
 

Bemærk at Kulturstyrelsen har følgende regelsæt for udbetaling af tilskud i 
forbindelse med projektbevillinger.  

 
• For projektbevillinger på kr. 500.000 og derover er der krav om faglige 

statusrapporter kvartalsvis. Den første efter ½ år.  
 
• For projektbevillinger på mellem kr. 50.000 og kr. 500.000 er der krav 

om faglige statusrapporter halvårligt.  
 

Udbetalinger af tilskud efter afholdte udgifter sker i forbindelse med ind-

sendelse af faglig statusrapport ved samtidig at indsende en økonomisk 

statusrapport godkendt af institutionens leder. Indsendes der ikke økono-
misk statusrapport, kan udbetaling først ske ved næste termin eller når 

endeligt regnskab er godkendt. Der skal kunne leveres dokumentation (i 
form af regnskabsoversigter, herunder bilag) efter evt. anmodning.  

 
Adgang til statusrapporterne, som åbnes ca. 3 uger før hver udbetalings-

termin, kan nås med ID og pinkode, som er de samme som blev anvendt 
ved ansøgningen. 

 
Et beløb på 10 % af alle projektbevillinger tilbageholdes, indtil regnskab er 

afleveret og godkendt af Kulturstyrelsen. 
 

Vejledning med tilhørende skabeloner til faglige og økonomiske statusrap-
porter samt krav til slutrapporter, regnskab og revisionsinstruks kan ses på 

Kulturstyrelsens hjemmeside.  

 
Husk at orientere jeres økonomiafdeling om bevillingen med angivelse af 
sagsnummer og titel, så de kan se, hvor pengene skal hen, når der udbeta-
les til projektet.  
 
Projektbanken 
 

Bemærk at projekter med tilskud fra Udviklingspuljen løbende skal uploade 

relevant orientering om projektets forløb og senere slutrapporten i projekt-
banken på Kulturstyrelsens hjemmeside. Se vejledning på hjemmesiden.  

 
Adgang til projektbanken kan nås med brugernavn og adgangskode, som 

vil blive oplyst senere. 
 

 



   
  

   

Ansvar 
 

Vær desuden opmærksom på, at de projektansvarlige har det juridiske og 

økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet. De projektansvarlige 
har ansvaret for, at al relevant lovgivning overholdes, herunder at projektet 

ikke strider mod gældende lov eller administrativt fastsatte regler. 
 

Faglig kontakt 
 

Kulturstyrelsen ønsker løbende at følge projektet, og Ulla Kvist er faglig 
kontakt. 
 
Klagemulighed 
 

Eventuel klage over denne afgørelse kan sendes til:  
Kulturministeriet, Postboks 2140, 1015 København K 
 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Jonna Holmgaard Larsen  
Chefkonsulent


