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Et overvejende flertal af Lokaludvalget er imod det foreslåede investeringsforslag.
For et år siden var biblioteksplanen i høring. Her inddrog vi borgerne
ved at bruge vores Borgerpanel, vi havde spørgeskemaer på bibliotekerne og mødte borgere ved kaffevogne på gaden. Vi har i forbindelse
med høringen nu spurgt på facebook og på vores hjemmeside og
mange har reageret. Herunder er reaktionerne:
Bøger. Bøger er i fokus og flertallet af borgerne, der har reageret, ønsker
ikke færre bøger. Det var en klar tendens både ved høringen for et år siden og nu.
Børn. Vi er enige i, at det er vigtigt at børn og unge inspireres til at læse
og at der skal være et samarbejde med daginstitutioner og skoler. Men
biblioteket skal ikke indrettes til en kreativ legeplads med en masse støj.
Ro og fordybelse. Biblioteket bruges også som studie og arbejdsplads,
så der skal være plads til alle brugere. Borgere nævner også, at mange
ældre benytter biblioteket for at låne bøger.
Personale. Det er vigtigt med uddannet personale også for at opnå kontinuitet. Biblioteket skal ikke styres af frivillige.
Økonomi. Der rejses tvivl om besparelsen. Der er planlagt en engangsinvestering på 3,3 mil., og man forventer en årlig besparelse på 0,7 mil.
pr år. Det vil sige en investering med en tilbagebetalingstid på næsten 5
år. Indkøbt AV-udstyr, og etableret en biograf - det vil kræve teknisk
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personale at vedligeholde, og det vurderes, at AV-udstyr vil være afskrevet INDEN de 5 år, som er investeringens tilbagebetalingstid. Der vil
blive indkøbt inventar til kreative udfoldelser til børn og unge. Kan
holde til at blive leget med i 5 år inden det skal udskiftes, eller i det
mindste vedligeholdes?
Vores betænkeligheder og konklusion om, at vi er imod det foreslåede
ligger på linje med vores høringssvar for et år siden som var:
•

En rolig udvikling af bibliotekerne med fokus på kerneopgaverne, der er ikke brug for voldsomme ændringer. Bevar dem,
som de er.

•

De fysiske bøger har stadig hovedprioritet

•

Fokus på litteratur og læsning kræver tilstedeværelse af uddannet personale, frivillige skal ikke styre bibliotekerne.

•

Bibliotekernes kulturelle opgaver og arbejde skal primært relatere sig til bibliotekernes kerneydelser såsom forfatterarrangementer, læseklubber og det skrevne ord.

Reaktionerne denne gang støtter svarene fra sidst.
Høringssvaret er konfereret over mail i Lokaludvalget, hvor et flertal har
stemt for høringssvaret.
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