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Bibliotekspolitik for Århus Kommune

1. Resume

I denne indstilling foreslås det, at der vedtages en bibliotekspolitik. Politikken består af ti bibliotekspoli-
tiske målsætninger med tilknyttede handlinger. Handlingsplanen skal sikre, at politikken indbygges i bud-
getmål, i interne kontrakter og i en konkret strukturplan for fremtidens fysiske biblioteksbetjening.

Århus Kommunes Biblioteker har et højere gennemsnitligt antal udlån pr. indbygger end landsgennem-
snittet, der er lavere udgifter pr. indbygger til bibliotekerne end landsgennemsnittet, produktiviten pr. an-
sat er den højeste i landet og brugerundersøgelser viser generelt stor tilfredshed med bibliotekerne. Men
der er en risiko for, at denne placering ikke kan fastholdes, hvis der ikke foretages en omfattende ny-
tænkning af bibliotekerne roller og funktioner samt en politisk overvejelse over, hvordan ressourcerne til
de århusianske biblioteker skal prioriteres i fremtiden.

Væsentlige samfundsændringer på medieområdet, teknologi, informationsformidling, brugerkrav samt en
betydelig negativ økonomisk realvækst for Århus Kommunes Biblioteker gør det påkrævet, at der sker
en samlet politisk drøftelse af bibliotekernes fremtid med en stillingtagen til, hvordan politikken og de
økonomiske rammer for de århusianske biblioteker skal være. Hertil kommer, at der i forbindelse med
struktur- og magistratsreformerne forventes oprettet borgerservicecentre, der skal have en eller anden
form for samspil med bibliotekerne.

Den nye bibliotekspolitik lægger op til, at Multimediehuset bliver “hovedmotoren” i fremtidens biblio-
teksløsninger, idet dette enestående bibliotek vil kunne levere mange moderne it-baserede produkter til
de øvrige biblioteker i Århus Kommune. 

Sideløbende med denne indstilling fremsendes byrådsindstilling om fremrykning af rådighedsbeløb fra
2012 og frigivelse af anlægsbeløb i perioden 2005-2008 til begyndende projektering af nyt Multimedie-
hus. 



2. Tidligere beslutninger

I foråret 1991 vedtog byrådet et budgetforbedringskatalog, som netto betød nedlæggelse af 13 lokal-
biblioteker (nedlæggelse af 15 og oprettelse af to nye) samt indførelse af en ekstra bogbus.

Den 3. maj 1995 vedtog byrådet en budgetforbedringskatalog, hvor biblioteksvæsenet ud over admini-
strative besparelser også blev pålagt etablering af selvbetjeningsautomater på de fem største lokalbiblio-
teker samt rationaliseringer i forbindelse hermed. Automaterne blev indført i 1997.

Den 20. december 1995 vedtog byrådet en decentraliseringsordning for Biblioteksvæsenet, som fast-
lagde en række nyformulerede politiske mål og delmål, samt en faglig og økonomisk decentralisering til
sektorniveau og videre til organisatoriske enheder og biblioteker.

Den 5. november 1997 vedtog byrådet en organisationsændring, der med virkning fra 1998 samlede lo-
kalbibliotekerne i område Syd og område Nord til én organisatorisk enhed ”Lokalbibliotekerne”.

Den 18. november 1998 vedtog byrådet en indstilling om projektering af det første kombibibliotek på
Kolt Skole ved sammenlægning af Hasselager Bibliotek og Kolt Skolebibliotek. Efterfølgende anlægs-
bevilling i 2000.

Den 30. august 2000 vedtog byrådet projekteringsbevilling til etablering af kombibiblioteker i Trige og
Egå ved sammenlægning af folkebibliotekerne med skolebibliotekerne på henholdvis Bakkegårdsskolen
og Sølystskolen.

Den 10. januar 2001 vedtog byrådet en ændret organisationsstruktur for Århus Kommunes Biblioteker
med virkning fra 2001, således at Udviklingsafdelingen og to tekniske afdelinger blev nedlagt, og deres
opgaver blev integreret i en nyoprettet afdeling ”Det Digitale Bibliotek”. Formålet var at skabe det bedst
mulige udgangspunkt med hensyn til medietilbud og kvalitetssikring af digitale biblioteksprodukter.

Den 9. oktober 2003 vedtog byrådet med forliget vedrørende budget 2004-07, at det mindste lokal-
bibliotek, ”Nordlys”, lukkes sammen med to bogbusser.  

Den 9. oktober 2003 blev der med forliget vedrørende budget 2004-07 vedtaget en 10-årig investe-
ringsplan, ”Investeringer i fremtiden”, hvor der er afsat netto 316 millioner kr. til opførelse af et Multime-
diehus til afløsning for det eksisterende hovedbibliotek fra 1934.  

3. Beskrivelse af indstillingen

3.1. Baggrund for bibliotekspolitikken
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Baggrunden for Magistratens 4. Afdelings forslag til bibliotekspolitik er, at samfundsmæssige og tekno-
logiske ændringer gør det nødvendigt, at byrådet i Århus Kommune sætter retning på bibliotekernes ud-
vikling gennem formulering af en egentlig politik. 

Århus Kommunes Biblioteker har et højere gennemsnitligt antal udlån pr. indbygger end landsgennem-
snittet, der er lavere udgifter pr. indbygger til bibliotekerne end landsgennemsnittet, produktiviteten pr.
ansat er den højeste i landet, brugerundersøgelser viser generelt stor tilfredshed med bibliotekerne og in-
ternationalt regnes Århus Kommunes Biblioteker for førende på udviklingsområdet. Men der er en risi-
ko for, at dette ikke vil fortsætte, hvis der ikke foretages en omfattende gennemgang og politisk overve-
jelse over, hvordan ressourcerne til de århusianske biblioteker skal prioriteres, og hvordan biblioteker-
ne fremtidssikres. Hertil kommer, at samspillet med de borgerservicecentre, der forventes oprettet i for-
bindelse med struktur- og magistratsreformerne, skal afklares.

Den nuværende decentrale struktur for biblioteksbetjeningen i Århus blev vedtaget af Byrådet i 1991.
Siden da er der sket en stor teknologisk og samfundsmæssig udvikling. Pc’er, internettet og digitalisering
er blevet udbredt, og mængden af tilgængelig viden og information er steget eksplosivt. Med stadig
snævrere økonomiske rammer er der imidlertid stort behov for politisk stillingtagen, således at bibliote-
kerne kan flyttes fra den rolle, der blev defineret for dem i industrisamfundet; nemlig som udlånscentraler
af fysiske medier. På et tidspunkt, hvor videndeling ikke længere alene er bundet til fysiske medier, og
hvor samfundets efterspørgsel efter selvstændige og kreative borgere aldrig har været større, er der be-
hov for at gentænke bibliotekerne. I det viden- og kundskabssamfund, som er tidens og morgendagens
realitet, er der behov for støttefunktioner til læring, medborgerskab og identitetsdannelse. Bibliotekerne i
Århus Kommune skal derfor udvikles til videns- og kulturcentre med fokus på livslang læring. 

Nedenfor er anført hovedargumenterne for en bibliotekspolitik.

Økonomien
Bibliotekerne har oplevet en negativ økonomisk realvækst på 30 procent siden 1991 – målt i kr. pr.
indbygger. Denne økonomiske udvikling er et resultat af situationsbestemte sparerunder og budgetforlig.

 

                  - 30,0   332     474Biblioteker
   + 40,7   403     286Anden kultur
    + 42,7     86       60Museer

      + 74,91.100     629Fritidsvirksomhed
   + 28,04.435  3.466Folkeskoler
    + 14,9                 33.23628.919      Kommunalt budget

Real-
vækst      
Procent1

2003  1991Nettodriftbudg. kr./ind-
byggere

1 Kilderne er fra 5-by nøgletal 1991 og 6-by nøgletal 2003 samt fremskrivningsprocenterne i Århus Kommunes budgetinstruktion.
Realvæksten er beregnet som stigningen i de budgetterede udgifter fra 1991 til 2003 målt i 2003 prisniveau. Der er ikke korrigeret

for ændringer i opgaveporteføljerne.
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Den kendsgerning, at bibliotekerne er et af de kommunale områder, som har været markant politisk og
økonomisk nedprioriteret - uden at der har foreligget en bevidst sammenhængende politik på området -
betyder, at det er vanskeligt at opretholde et attraktivt decentralt tilbud. Århus Kommunes nettodrifts-
udgifter til biblioteker pr. indbygger er over 18 % lavere end landsgennemsnittet, og en sammenligning
med kommuner med over 25.000 indbyggere gør forskellen endnu mere udtalt. Århus Kommunes Bibli-
oteker skulle for at være på gennemsnittet anvende 32 mio. kr. ekstra om året. Med stor mediespred-
ning og nødvendige investeringer i ny teknologi er driftomkostninger ved en decentral struktur med mere
end 500 pc’er på internettet naturligvis store, ligesom investeringsbehov i lokaler og teknologi er bety-
delige. 

Biblioteksloven er en rammelov
Biblioteksloven fra 2000, som først var fuldt ud gældende i 2003, er en rammelov, der forholdsvis
upræcist fastlægger og regulerer bibliotekernes opgaver. Den suppleres af de budgetbemærkninger og
mål, som vedtages af byrådet hvert år, men giver kun i beskedent omfang retning for bibliotekernes akti-
viteter.

Ændrede benyttelsesmønstre
Der er begyndt at ske en ændring i mønstret i brugernes benyttelse af bibliotekerne. Selvom biblioteker-
ne fortsat er de i særklasse mest benyttede kulturinstitutioner i Århus Kommune, er der tendens til stag-
nation i udlån og endda fald i besøgstal. Det kan delvis tilskrives et tilsvarende fald i bibliotekernes mu-
lighed for at indkøbe relevante medier, men også ændringer i borgernes kulturvaner og medieforbrug.
Der er sket en stor stigning i benyttelsen af det virtuelle bibliotek via internettet. 

Samfundets kompleksitet
Samfundet kan opleves som uigennemskueligt, og det kan være svært at navigere og skaffe sig overblik
i de enorme informationsmængder. Det oplever både nye medborgere af anden etnisk herkomst og en
del af vore ældre medborgere. Det er ikke let at følge med udviklingen for såkaldt “informationssvage”
grupper, altså mennesker, der af den ene eller anden årsag ikke har de fornødne kompetencer til at age-
re i vidensamfundet. Denne udvikling bør stille nye krav til de biblioteksinstitutioner, der støtter borger-
nes uddannelse, læring og selvudvikling.

Borgerservicecentre
Strukturreformen forudsætter oprettelse af et eller flere servicecentre, der kan varetage borgerbetje-
ningsopgaver for kommunen selv og på vegne af andre myndigheder. En ny borgerserviceforvaltning
med ansvar for servicecentrene forventes placeret i samme afdeling som bibliotekerne.

Personale 
For personalet på bibliotekerne er arbejdet ændret markant. Intensiv anvendelse af informationstekno-
logi har betydet, at der er væsentligt færre ansatte på bibliotekerne, end der var i begyndelsen af
1990’erne, og de skal løse mere forskelligartede og komplekse opgaver. Af hensyn til rekruttering,
kompetencekrav og efteruddannelsesbehov er det nødvendigt, at der udarbejdes en bibliotekspolitik.
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Med forestående store strukturelle opgaver foranlediget af struktur- og magistratsreformer er det aktuelt
nu at stoppe op og se samlet på biblioteksområdet. Hvordan er behovet for biblioteksservice i et mo-
derne vidensamfund? Hvordan kan bibliotekerne medvirke til integration af flygtninge og indvandrere?
Hvordan kan bibliotekerne yderligere understøtte uddannelsesbyen Århus? Hvilken rolle har bibliote-
kerne i forhold til kortuddannede? Hvad skal bibliotekerne i forhold til befolkningens læseevne og til den
stigende funktionelle analfabetisme? Hvad med kulturarven og dansk litteratur og sprog? Det er nogle af
de kultur- og uddannelsespolitiske spørgsmål, som indgår i den samlede politik på biblioteksområdet. 

3.2. Proces forud for bibliotekspolitikken
Forud for bibliotekspolitikken har der været en proces, hvor der i foråret 2004 blev udarbejdet en bibli-
otekspolitisk redegørelse, publiceret i juni 2004. Den giver en statusbeskrivelse på Århus Kommunes
Bibliotekers aktiviteter og økonomi samt en beskrivelse af de udfordringer, som bibliotekerne står over
for. 

I efteråret 2004 blev der nedsat fire fokusgrupper til diskussion, konkretisering og inspiration af biblio-
tekspolitiske temaer. Fokusgrupperne blev sammensat af interesserede, som meldte sig efter annonce-
ring, eller som blev kontaktet af biblioteksvæsenet. Fokusgruppernes synspunkter er indarbejdet i den
her foreliggende bibliotekspolitik. Til inspiration for fokusgrupperne har der været foredrag med en
fremtidsforsker, en ekspert i it, en leder af folkeoplysningen og en bibliotekskonsulent. 

I bibliotekspolitikken er der udarbejdet en handlingsplan, som sikrer, at politikelementerne indbygges i
målformuleringer til budgetter, i interne kontrakter og i et oplæg til konkret strukturplan for den fysiske
biblioteksbetjening. En sådan strukturplan vil skulle behandles selvstændigt i byrådet.

3.3. Bibliotekspolitikken
Biblioteksloven fastslår i formålsparagrafen, at “Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning,
uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede mate-
rialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, her-
under Internet og multimedier”.

Desuden skal folkebibliotekerne “bestræbe sig på at stille video og DVD til rådighed”. 

Ved udvælgelsen af de materialer, som stilles til rådighed, må alene kriterierne kvalitet, alsidighed og ak-
tualitet være afgørende, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter. 

Folkebibliotekerne skal endvidere formidle kommunal og statslig information og information om sam-
fundsforhold i øvrigt.

Folkebibliotekernes idégrundlag er kendetegnet af værdier som fri og lige adgang til information samt
kvalitet, aktualitet og alsidighed i udvalget af materialer, der stilles til rådighed for borgerne. I Århus
Kommune skal bibliotekernes arbejde endvidere hvile på det politisk formulerede værdigrundlag om
troværdighed, respekt og engagement i opgavevaretagelsen.
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Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er gratis for brugeren. Dog kan kom-
munen opkræve vederlag for særlige serviceydelser, som har mere vidtrækkende karakter end benyttel-
se på stedet, udlån af materialer og almindelig vejledning. 

Århus Kommune har udformet nærmere bestemmelser for salg af særlige serviceydelser.

I tilknytning til lovens krav og værdier formuleres der i bibliotekspolitikken en række målsætninger. Bib-
liotekspolitikken gælder for perioden 2006 - 2009 og skal danne en forpligtende ramme for biblioteker-
nes arbejde i denne periode.

Politikken gør det muligt for politikere, bibliotekspersonale, brugere af bibliotekerne og øvrige interes-
senter at få et overblik over bibliotekernes virkefelt. Endvidere vil politikken være styrende for de be-
slutninger, som træffes af ledere og personale i bibliotekerne. Inden for rammerne af bibliotekspolitikken
med tilhørende budgetmål, decentrale mål og interne kontrakter tilrettelægger bibliotekerne selv deres
arbejde. Dermed giver politikken bibliotekerne mulighed for langsigtet planlægning og gennemførelse af
langsigtede initiativer.

Bibliotekspolitikken består af ti overordnede målsætninger med tilknyttede handlinger. Der er en mere
detaljeret redegørelse for de enkelte bibliotekspolitiske målsætninger i bibliotekspolitikken (bilag 1) med
tilhørende angivelse af handlinger. Endvidere giver den bibliotekspolitiske redegørelse en detaljeret sta-
tusbeskrivelse på Århus Kommunes Bibliotekers aktiviteter og økonomi samt en beskrivelse af de ud-
fordringer, som bibliotekerne står over for (bilag 2).

Målsætningerne er i forkortet form følgende:  

Bibliotekerne skal formidle viden og oplevelser gennem tidens medier
Bibliotekerne skal formidle kultur, der giver viden og oplevelser. Kulturformidling forbedrer brugernes
tilpasningsevne, kommunikationsevne, evne til deltagelse i samfundslivet og udvikler personlighed og
selvstændighed. For at sikre, at de medietyper, som anvendes af befolkningen, er tilgængelige, skal bib-
liotekerne indkøbe og tegne licens til et bredt udvalg af såvel trykte som digitale og netbårne medier.

Bibliotekerne skal støtte den enkeltes livslange læring
Bibliotekerne skal understøtte den livslange læring - såvel den faglige som den personlige udvikling. De
skal hjælpe både studerende i formelle uddannelsesforløb og alle, der ønsker at uddanne sig mere på
egen hånd. Det kan dreje sig om støtte til folkeoplysningsaktiviteter, individuelle, personlige interesser
eller inspiration til læring. Der skal udvikles et koncept for et åbent læringscenter, som kan indgå i pro-
jekteringen af Multimediehuset. Bibliotekerne skal medvirke til afhjælpning af funktionelle læsevanskelig-
heder ved at stille relevante medier og læsehjælpemidler til rådighed og ved at indgå i relevante pro-
grammer i samarbejde med andre aktører.

Bibliotekerne skal styrke demokratiet ved at sikre fri og lige adgang til information
Et af de mest fundamentale demokratiske principper er individernes ret til lige og fri adgang til informati-
on og viden. For at sikre at den fri og lige adgang til viden og kulturelle oplevelser omfatter borgere,
som af forskellige årsager - f.eks. forskellige former for fysiske eller psykiske handicap, sindslidelser,
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sociale fobier, dysleksi, manglende vidensmæssige kompetencer eller andet - kan have svært ved at tilgå
ressourcerne, skal bibliotekerne arbejde målrettet på at lette adgangen til viden, både gennem fysiske
bibliotekers indretning og ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af de videns- og informationsprodukter,
der tilbydes. Bibliotekerne har en forpligtelse til også at være tilgængelige for og hjælpe de informations-
svage og socialt udsatte borgere, således at de også har mulighed for at udnytte deres demokratiske ret-
tigheder og medborgerskab.   

Bibliotekerne skal medvirke til at bevare og formidle kulturarven, herunder det danske sprog
Bibliotekerne skal formidle viden om kultur, kunst, videnskab, teknologi, politik og samfundsforhold fra
hele verdenen. Bibliotekerne skal samarbejde med museer og arkiver om at sikre, at kulturarven beva-
res og formidles til kommende generationer. Der skal arbejdes på også at udvikle digitale muligheder.

Bibliotekerne skal styrke integration af flygtninge og indvandrere
Bibliotekerne er et naturligt sted for flygtninge og indvandrere til at lære det danske sprog og den dan-
ske kultur bedre at kende og samtidigt at vedligeholde deres modersmål og kulturelle baggrund gennem
forskellig anvendelse af medier og tjenester. Med bibliotekernes kerneværdier om gratis, fri og lige ad-
gang for alle, bliver de af flygtninge og indvandrere betragtet som et neutralt fristed. For at medvirke til
integration af flygtninge og indvandrere skal bibliotekerne tilvejebringe relevante aktiviteter og program-
mer, f.eks. it-undervisning til indvandrerkvinder og højtlæsningsprogrammer til børn.

Bibliotekerne skal medvirke til at udvikle og støtte børns faglige og personlige udvikling
Bibliotekerne skal bidrage til, at børn kan udvikle sig og udfolde sig på deres egne betingelser. Deres
fantasi, skabertrang og kropsforståelse skal udfordres. Udgangspunktet er at lære børn at skabe noget
selv, at lade dem arbejde med deres fantasi og at give dem en grundlæggende tryghed ved tilværelsen. I
forbindelse med udviklingen af Multimediehuset arbejder Århus Kommunes Biblioteker tæt sammen
med eksterne parter, herunder it-byen Katrinebjerg, om udviklingen af et koncept for “Det Interaktive
Børnebibliotek”.  Der skal udvikles et koncept for fremtidens børnebibliotek, som kan indgå i projekte-
ringen af Multimediehuset.

Bibliotekerne skal indgå i partnerskaber med andre institutioner og organisationer
Bibliotekerne skal i videst muligt omfang skabe netværk og samarbejder med andre aktører, f.eks. in-
den for kultur, uddannelse, erhverv og borgerservice, dels for at give brugerne af bibliotekerne et bedre
servicetilbud, dels for at opnå en bedre ressourceudnyttelse. For at sikre hensigtsmæssig ressourceud-
nyttelse og videndeling kan bibliotekerne samtænkes med borgerservicecentre, så eventuelle borgerser-
vicecentre i Århus Kommune etableres på eller i nær tilknytning til bibliotekerne. Der skal udformes ser-
vicebeskrivelser, der sikrer en tæt koordinering mellem biblioteksvirksomhed og borgerservicecenter-
funktioner.

Bibliotekerne skal udvikle biblioteksydelser, baseret på den nyeste it
Teknologi- og medieudviklingen er på en række områder sket meget hurtigt over de seneste 20 år, og
meget tyder på, at udviklingshastigheden vil fortsætte med at stige. Højere transmissionshastigheder til
lavere priser, trådløs og mobil Internetadgang, “it-i-alt”, bøjelige/bevægelige skærme med høj billed- og
farvekvalitet, lettere betjening, computere uden tastatur med talegenkendelse og chip-teknologi er tek-
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nologier, som allerede eksisterer, og som vil slå massivt igennem i de kommende år. Bibliotekerne skal
være et fysisk oplevelsessted, hvor der kan afprøves og leges med forskellige medietyper og læringsfor-
mer, således at borgernes innovationsevne og forandringslyst understøttes. For at sikre, at Århus Kom-
munes Biblioteker til stadighed kan følge med den teknologiske udvikling skal der udarbejdes en IT-
strategi for bibliotekernes fremtidige bibliotekstilbud.

Bibliotekerne skal have kvalitet, aktualitet og alsidighed i tilbuddene
Folkebibliotekernes formål - fremme af oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet - opfyldes gennem
kriterierne kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelsen af det materiale, der stilles til rådighed. Ale-
ne disse kriterier ved udvælgelsen - ikke de i materialerne indeholdte religiøse, moralske eller politiske
synspunkter - må efter biblioteksloven være afgørende. Bibliotekerne er som “public-service” virksom-
heder forpligtigede på både dybde og bredde i valg af den viden og de medier, som de giver adgang til.
Der skal være plads til både den “smalle” litteratur og til de mere sjældne kulturfilm og musikindspilnin-
ger, lige som til det “brede” tilbud med appel til flere. Bibliotekerne skal foretage en seriøs kvalitetsbe-
dømmelse inden for alle medietyper. For at sikre, at der er et tidssvarende materialevalg, skal Århus
Kommunes Biblioteker udarbejde en materialevalgspolitik.

Bibliotekerne skal være bæredygtige, åbne og tilgængelige
Der skal være attraktive, velbeliggende biblioteker i Århus Kommune. Bibliotekernes placering skal væ-
re tilrettelagt i forhold til befolkningskoncentrationer, byudvikling og trafikmønstre, ligesom adgangsfor-
hold og indretning af de enkelte biblioteker skal være tilrettelagt under hensyntagen til handicappede.
Bibliotekerne skal være af en sådan størrelse, at de kan tiltrække og opfylde moderne borgeres stigen-
de krav. Endvidere skal de være af en sådan størrelse, at der på sigt skal kunne opretholdes en vejled-
ning med et acceptabelt fagligt niveau. Åbningstider skal være tilrettelagt i forhold til brugerbehov. For at
tilvejebringe en optimal betjeningsstruktur under hensyntagen til økonomi, skal der udarbejdes et forslag
til strukturplan for Århus Kommunes Biblioteker. Planforslaget skal indeholde beskrivelse af biblioteks-
modeller til varierende lokalsamfund med angivelse af størrelse og ressourceanvendelse, forslag til pla-
cering samt angivelse af drifts- og anlægsøkonomi og finansiering. Strukturplanforslaget skal have ud-
gangspunkt i gældende byrådsvedtagelser, herunder etablering af Multimediehuset på havnefronten i
2012.

4. Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ikke umiddelbart direkte økonomiske konsekvenser, men vedtagelsen af Bibliotekpoli-
tik for Århus Kommune 2006-2009 vil bevirke, at der skal udarbejdes nogle konkrete oplæg til byrå-
dets beslutning, og hvis disse oplæg vedtages, kan det betyde en forøgelse af bibliotekernes økonomi-
ske ramme.

5. Konsekvenser i forhold til mål
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Der skal ske en konsekvensrettelse af de overordnede politisk vedtagne mål for Århus Kommunes Bib-
lioteker, ligesom der skal ske en tilretning i budgetbemærkninger og i den interne kontrakt for Århus
Kommunes Biblioteker.

De overordnede politisk vedtagne mål for 2005 er følgende:

w Bibliotekerne skal give adgang til et bredt udbud af medier og tjenester 

w Bibliotekerne skal sikre en effektiv biblioteksbetjening 

w Bibliotekerne skal fremme rummelighed i samfundet ved at sikre alle samfundsgrupper adgang til vi-
den, oplevelse og kultur 

w Brugerne skal være tilfredse med bibliotekstilbuddet 

De fire mål indeholder en række konkrete delmål, som er indskrevet og udfoldet yderligere i interne
kontrakter. De politiske mål for 2005 vil være dækket ind ved den nye bibliotekspolitik. 

Et af delmålene for budget 2005 og i den interne kontrakt mellem Magistratens 4. Afdeling og Århus
Kommunes Biblioteker er:

“Delmål 3.2.5: Biblioteksvæsenet skal sikre, at bibliotekstilbuddet til borgerne sker under

hensyntagen til en effektiv udnyttelse af ressourcerne”. 

“Betjeningen sker fra et Hovedbibliotek, 18 lokalbiblioteker (heraf 4 kombi-biblioteker), og et hjemme-
sidekompleks indeholdende forskellige tjenester. 
Biblioteksvæsenet nuværende betjeningsstruktur er vedtaget af Byrådet i 1991. I løbet af denne 15-års
periode har Biblioteksvæsenet gennemgået en udvikling, som gør, at en lang række services i dag fore-
går via Internettet. Der er derfor udarbejdet en bibliotekspolitisk redegørelse med henblik på en politisk
behandling af den fremtidige struktur”.

Denne indstilling medvirker til at opfylde dette mål. 

Efter byrådets vedtagelse af bibliotekspolitikken vil der skulle ske en justering af mål for 2006 og frem.
Det vil ske i sammenhæng med budgetproceduren hen over sommeren, således at konsekvenser af bib-
liotekspolitikkens handlingsplan er blevet indarbejdet i budgetforslag 2006 til den politiske behandling i
august/september.

6. Beslutningspunkter

Magistratens 4. Afdeling indstiller,

At Bibliotekspolitik for Århus Kommune 2006-2009 vedtages.
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