
 
 
 
Budgetforslag fra V og RV om at styrke lokalområderne 

Aarhus vokser fortsat. Frem mod 2030 forventes der 32.000 flere aarhusianere. Det 
betyder nye byområder og fortætning i eksisterende lokalområder. 

Biblioteket/medborgercentret er for og til alle borgere. Uanset den enkeltes 
forudsætninger, behov, interesser, alder eller andet. Det er et tilbud for alle mennesker 
gennem hele livet. Det gør bibliotekerne/medborgercentrene til unikke lokale mødesteder. 
Fra løbende brugerundersøgelser ved vi, at funktionen af et lokalt bibliotek betyder meget 
for mange borgere. Og det har betydning hvilke tilbud, faciliteter, rammer og åbningstider 
det enkelte bibliotek har. 

Inden for kort tid (1-3 år) realiseres der nye medborgercentre i hhv. Gellerup, Beder‐
Malling (Egelund), Solbjerg, Højbjerg (LYS1) og formentlig også i Tranbjerg.  

Realiseringen af det enkelte bibliotek sker i et tæt samarbejde med stærke lokale 
partnerskaber. Det kan være skolen, boligforeningen, idrætsforeningen, dagtilbuddet og 
andre. Partnerskaber der bygger på at skabe synergi og på, at vi sammen kan løfte det 
enkelte lokalsamfund yderligere. Fælles for dem alle er, at de nye medborgercentre skal 
understøtte det lokale liv og styrke de lokale fællesskaber.  

Partnerskaber, etablering og vedligeholdelse heraf, kræver en indsats og investering fra 
alles side. Med en begrænset personaleressource, dedikeret driften af biblioteket i den 
bemandede åbningstid, er det vanskeligt for Bibliotekerne at prioritere dette i mange 
lokalområder.  

Samtidig ved vi fra de løbende brugertilfredshedsundersøgelser, at tilgængelighed og 
tilstedeværelse af fagligt personale på biblioteket vægtes højt hos mange 
biblioteksbrugere. Ikke alt kan løses for alle ved selvbetjening og digitale løsninger. Det 
gælder især de ældste. Og det gælder også for børn og deres familier, unge, studerende 
og voksne i alle aldre. Dette behov mindskes ikke i de nye biblioteker. For nogle af de 
nævnte bibliotekers vedkommende – fx Gellerup, Beder-Malling og Højbjerg – betyder en 
ny placering og de nye partnerskaber, nye brugere og nye brugsmønstre. Dette skyldes, 
bl.a. i Beder-Malling og Højbjerg, sammentænkningen med idrætsfaciliteter. Her er der 
mange brugere om aftenen og i weekenden. Samtidig med at der også er behov for 
bemanding i dagtimerne, bl.a. af hensyn til skolerne, dagtilbuddene, de ældre og andre, 
der enten foretrækker eller kun kan benytte bibliotekstilbuddet i dagtimerne. 

Det foreslås, at der fra 2021 (alternativt 2022) årligt afsættes 2 mio. kr. til styrkelse af de 
lokale biblioteker/medborgercentres arbejde med partnerskaber og dermed styrkelse af 
tilbuddene til lokalområdet. 

Det foreslås, at der i 2022 afsættes 1 mio. kr. – stigende til i alt 2 mio. kr. årligt fra 2023 - til 
øget bemandet åbningstid på de nye medborgercentre/biblioteker, som etableres i de 
kommende år. 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


