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Nr. FKU06

Overskrift

Tilpasning af tjenester mv. på bibliotekerne

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Fritids- og Kulturudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

1.178

1.178

1.178

1.178

-175

-175

-175

-175

-175

-175

-175

-175

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)
Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Rammebesparelse på inventar, udstilling og databaser på bibliotekerne vil blive udmøntet dels
ved at begrænse antallet af databaser, som ikke forventes at få nævneværdig konsekvens for
brugerne og dels ved at have øget fokus på genbrug og upcykling, når der laves udstillinger,
og litteraturen skal formidles. Det betyder, at der vil blive indkøbt mindre nyt inventar, men
begge biblioteker har forholdsvis nyt inventar.
2. Status
Bibliotekerne fremstår vedligeholdte og med et forholdsvis nyt inventar på begge adresser.
Der arbejdes strategisk med formidling bl.a. gennem løbende og skiftende udstillinger i
biblioteksrummet.
I dag har bibliotekerne licenser til 17 forskellige databaser. Gennemsnitsprisen pr. database
er 6.600 kr. årligt, men prisen er meget varierende fra den dyreste på omkring 12.000 kr. til
den billigste på 500 kr. årligt. Kommunens borgere downloader mere end 145.000 artikler fra
databaserne om året.
3. Ændringsforslag
Ændringen betyder en mindre besparelse på inventar- og udstillingskontoen, samt at de
mindst benyttede databaser opsiges.
4. Konsekvens
Reduktionen i budgettet giver mindre mulighed for at have faciliteter som er up-to-date med
udviklingen indenfor biblioteksområdet og mindre mulighed for at efterkomme nye behov fra
brugerne samt udskiftning af nedslidt inventar. Det begrænser mulighederne for at formidle
litteraturen på nye og spændende måder. Begge dele kan imødeses ved et øget fokus på
genbrug og upcycling. Udvalget af databaser begrænses i et mindre omfang.
Ændringen forventes dog ikke at få nogen nævneværdig konsekvens for brugerne.
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5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.

Budget 2023 - 2026

