Kommissorium for Overcentraludvalget
Formål
Overcentraludvalget er Statsbibliotekets kontaktudvalg til folkebibliotekerne. Udvalget har til
opgave at drøfte og vurdere Statsbibliotekets varetagelse af de opgaver, der knytter sig til
Statsbibliotekets overbygningsfunktion som fastlagt i Biblioteksloven.
Udvalget skal dermed understøtte og rådgive Statsbiblioteket i dets rolle som:
• Samarbejdspartner for bibliotekerne i udvikling af nye produkter og services
• Overbygningsfunktion for fysiske materialer i det nationale lånesamarbejde
• Biblioteks- og videncenter vedr. betjening af etniske minoriteter
• Lånecenter med formidling af lån til folke-, forsknings- og firmabiblioteker
• Leverandør af it-infrastruktur for e-services med henblik på sømløs betjening af
brugerne

Overcentraludvalgets sammensætning og arbejdsform
Udvalget består af 7 repræsentanter fra folkebibliotekerne samt repræsentanter fra
Statsbibliotekets ledelse, herunder Overcentralområdet.
Folkebiblioteksrepræsentanterne er biblioteksledere udpeget af centralbibliotekerne,
Københavns Kommunes Biblioteker, Frederiksberg Kommunes Biblioteker og
Bibliotekslederforeningen, således at:
• Centralbibliotekerne udpeger 3 repræsentanter
• Bibliotekslederforeningen udpeger 4 repræsentanter
Repræsentanterne udpeges for en periode af 3 år og kan genudpeges.
Statsbiblioteket varetager formandskab og sekretariatsfunktion og afholder rejseudgifter m.v.
Udvalget mødes normalt 2-3 gange om året.
Overcentraludvalget kan nedsætte underudvalg, arbejdsgrupper m.v.

Opgaver for Overcentraludvalget
•

Drøfte bibliotekspolitiske spørgsmål vedrørende overcentralfunktionen samt det
nationale bibliotekssamarbejde i forbindelse hermed

•

Drøfte hvilken rolle Statsbiblioteket kan og skal spille som et knudepunkt i det danske
biblioteks- og kulturnet, herunder følge den teknologiske udvikling og drøfte
mulighederne for at udnytte dem i bibliotekssamarbejdet

•

Rådgive om overcentralopgaverne nu og i fremtiden – herunder
o Formidling af viden/information, herunder afholdelse af kurser og udarbejdelse
af vejledninger m.m. (f.eks. OC-Infoline)
o Formidling og tilgængeliggørelse af såvel trykte som elektroniske medier

o Opfølgning på arbejdet i Etnisk Biblioteksudvalg
o Indkøbspolitik
•

Drøfte praktiske forhold - herunder
o Retningslinier og procedurer, der sikrer den bedste udnyttelse af ressourcerne
o Serviceniveau
o Ekspeditionstider
o Kørselsordninger

Dette kommissorium er en lettere revideret udgave af oprindeligt kommissorium fra 22.
februar 1999. Vedtaget på møde i Overcentraludvalget den 17. maj 2006.
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