Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring af
Biblioteksplanen 2019-202
Indledningsvis vil vi gerne bemærke at vi mener at der bør tilføres flere
midler til bibliotekerne, og man bør ikke budgettere med strafgebyrer,
da det kan føre til at der bliver spekuleret i at uddele flere eller højre
strafgebyrer. Derudover så oplever vi også at der i høj grad mangler
midler til at gennemføre aktiviteter på bibliotekerne. Vi modtager selv
ansøgninger for flere hundredtusinder kroner fra bibliotekerne til aktiviteter på Nørrebro. Det er ikke hensigtsmæssigt, at lokaludvalgets penge
skal finansiere kommunale aktiviteter i bydelen i stedet for at gå til frivilligt drævede projekter.
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Fokus på tryghed
Lokaludvalget er glade for, at der er fokus på at sikre, at biblioteket er et
trygt opholdsrum, særligt i den selvbetjente åbningstid. Her er én af
indsatserne i biblioteksplanen; nyindretning. Vi er rigtig glade for det
nye Nørrebro Bibliotek her i Nørrebrohallen, og er spændte på hvilken
betydning de nye omgivelser kan få for trygheden på biblioteket i vintermånederne.
Der står også en del om flere brugerdrevne aktiviteter for at øge trygheden på bibliotekerne. Vi er glade for at flere foreninger og borgere inviteres ind på bibliotekerne. Men vi mener ikke, at man skal erstatte den
daglige bemanding af bibliotekerne med frivillige aktiviteter for at øge
trygheden.
Samlokalisering med andre institutioner
I Lokaludvalget ser vi også positive synergier ved samlokalisering af
f.eks. idrætshal, kulturhus og bibliotek, som her på Nørrebro, hvor vi har
idrætshal og bibliotek sammen i Nørrebrohallen, og kulturhus og bibliotek på Støberiet.
Selvbetjening og digitale løsninger kan gå ud over de svageste
Vi mener, at man skal være opmærksom på, at når der kommer mere
selvbetjening og flere digitale løsninger på bibliotekerne i København,
kan det gå ud over byens ældre borgere og udsatte borgere f.eks. ikke-
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dansktalende borgere og ikke-sprogligt-stærke borgere. Vi ved at man
forsøger at løse dette med interaktive skærme, chat og telefonnumre.
Men vi vil gerne understrege at de digitale løsninger ikke udgør en 1:1
erstatning for betjent åbningstid for udsatte borgere."
Det er vigtigt, at der er en diversitet og kvalitet på biblioteket og at der
ikke kun tænkes i antal besøgende. Der er en oplevelse af, at der er meget stor fokus på børnefamilier og studerende på bibliotekerne. Men
der skal være tilbud til alle aldersgrupper også de ældre. Det kan man
bl.a. gøre ved, at indretningen af bibliotekerne i højere grad indbyder til
at flere grupper benytter bibliotekerne.
Når man skriver, at der skal tages udgangspunkt i borgeres ønsker og
behov så er det vigtigt, at der bliver en ordentlig inddragende proces,
så man sikre at alle grupper høres.

Venlig hilsen
Mogens Petersen
Forman for Nørrebro Lokaludvalg
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