Den 15. december 2014
Aarhus kommune
Fællessekretariatet for Borgerservice og Biblioteker
SENDT PÅ MAIL TIL BORGERSERVICEOGBIBLIOTEKER@AARHUS.DK

Vedr.: Oplæg til ny politik for Borgerservice og Biblioteker
Fællesrådet har modtaget oplæg til ny politik for Borgerservice og Biblioteker.
Fællesrådet finder, at oplægget indeholder mange spændene tanker vedrørende udviklingen af
borgerservice og biblioteker med fokus på et udvidet samspillet med borgerne/brugerne i lyset af bl.a.
de teknologiske muligheder.
Ikke mindst derfor er tidsfristen for besvarelse meget kort - og den kunne uden at ødelægge
magistratsafdelingens tidsplan uden tvivl have været forlænget til den 5. januar 2015! Det havde
harmoneret bedre med hensigten i oplægget om et frugtbart samspil med lokalområderne.
Fællesrådet lægger især vægt på oplæggets bemærkninger om den centrale rolle,
medborgercentrene i lokalområderne skal spille: "Medborgercentrene udgør hjertet for det enkelte
lokalområde med et lokalt tilbud om viden, kultur og fællesskab for alle." (s.19) Disse betragtninger får
yderligere vægt, hvis de knyttes til byrådets aktuelle overvejelser om en politik for medborgerskab.
Derfor er det også særlig vigtigt, at medborgercentrene placeres centralt for borgerne i det
lokalområde, de skal betjene. Som det fremgår af oplægget, vil der ske en forskydning fra den
traditionelle biblioteksbetjening til en mere bredt og lokalt orienteret opgave med servicering,
formidling og aktivering af lokalområdets beboere/brugere.
Det er fællesrådets opfattelse, at disse helt principielle betragtninger i oplægget understøtter de
hidtidige anbefalinger fra brede kredse i lokalområdet om at placere et nyt medborgerhus og bibliotek i
Højbjerg (og Holme-Skåde) ved Lyseng Stadion. Den placering er central for det lokalområde, som
det i dag - og ikke mindst i fremtiden - skal betjene med de mange funktioner, oplægget til politik
skitserer.
Forvaltningens hidtidige argumentation for at placere et nyt bibliotek i Højbjerg ved Oddervej har
bygget på betydningen af at kunne betjene Beder-Malling området. Denne begrundelse er naturligvis
uden relevans i en situation, hvor der - som det fremgår af oplægget - planlægges med et
medborgerhus og bibliotek ved Egelund-hallerne i Beder-Malling området. Det kan næppe være
meningen, at et medborgerhus og bibliotek, der skal betjene hele Holme-Højbjerg-Skåde
lokalområdet, skal placeres ud fra hensynet til lånere fra Beder-Malling, som ikke vil benytte eget
lokalt bibliotek!
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Fællesrådet forventer, som nævnt i vores tidligere brevveksling med Magistratsafdelingen, at det
hidtidige forslag om at koble medborgerhuset og biblioteket i vores lokalområde sammen med et privat
byggeri på egen og kommunal ejendom skrinlægges.
Fællesrådet finder det betænkeligt, at det finansielle argument for en placering ved Oddervej bygger
på, at den private bygherre skal meddeles en ikke uvæsentlig dispensation fra kommuneplanens
bebyggelsesprocent, således at kapitalgevinsten ved disse byggeretter bliver en "skjult"
medfinansiering af et nyt bibliotek.
Vi går ud fra, at oplæggets betragtningen om økonomisk neutralitet ved Højbjerg-løsningen står for
forvaltningens regning på baggrund af deres klare præference for den "byggerets-finansierede"
løsning - til trods for at forvaltningen næppe kan foruddiskontere løsninger i strid med det aktuelle
plangrundlag vedtaget af byrådet. Vi forventer at byrådet vil prioritere økonomien til den samlede
realisering af oplægget til politik ud fra ønsket om at gøre det overordnede sigte hermed til virkelighed.
Fællesrådet skal derfor fortsat anbefale, at byrådets beslutning om et nyt medborgerhus og bibliotek i
Holme-Højbjerg-Skåde lokalområde bygger på de entydige lokale ønsker om at placere et sådant
center sammen med Lyseng Stadion med de mange lokale synergieffekter, der kan opnås herved.
Oplægget rummer nogle betragtninger om et øget samspil mellem lokalarkiverne og Stadsarkivet. Vi
forstår oplægget sådan, at Stadsarkivets funktion som den fælles platform for en samlet digitalisering
af det historiske materiale skal styrkes, men på en måde så lokalarkiverne fastholdes lokalt som en
integreret del af medborgerhusene.
Fællesrådet finder det afgørende, at lokalarkiverne fortsat er forankret lokalt, og at de bevarer en
selvstændig status. Det medvirker til at holde det frivillige og lokale engagement på et højt niveau, og
det sikrer, at der foregår en indsamling af materiale lokalt til sikring af den kollektive hukommelse både
lokalt og på kommunalt niveau. Som en integreret del af et medborgerhus kan lokalarkiverne bedre
end i dag bidrage til at formidle områdets historie. En central digitalisering kan i høj grad medvirke til at
effektivisere og forbedre denne formidling.
Som nævnt indledningsvis finder vi oplæggets overvejelser spændende. Det er Fællesrådets
forventning, at byrådet netop på baggrund af den overordnede politik vil træffe den beslutning om at
placere et medborgerhus og bibliotek ved Lyseng Idrætscenter, som er anbefalet af brede kredse i
lokalområdet.
Medborgerskab skal bl.a. bygge på medborgerhuse placeret centralt for borgerne i lokalområdet!

Med venlig hilsen
Carl Nielsen
Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd
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