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Overskrift

Prioriteringsforslag

Nr. FKU04

Lydavisen nedlægges

Udvalg

Fritids- og Kulturudvalget

Forslagsstiller
Udgiftstype

Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

Budgetændring – drift
Besparelse
Effektivisering
Investering
Samlet ændring (Netto)

2024

2025

2026

137

137

137

137

-137

-137

-137

-137

-137

-137

-137

-137

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Lydavisen er en indlæsning af lokalavisen for blinde, ordblinde og svagtsynede, som
udkommer hver uge og har 35 abonnenter. Den digitale udvikling har gjort, at der i dag er
andre muligheder for at få oplæst nyheder, når det passer den enkelte. Dermed er lydavisen
blevet overflødig.
2. Status
Bibliotekets lydavis er et gratis tilbud til alle læse- og synshandicappede borgere i kommunen.
Lydavisen udkommer hver uge, og udsendes med posten. Stoffet udvælges fra Dagbladet og
Lokalavisen Taastrup. Alle artikler, der indlæses, gengives i deres helhed.
Lydavisen udsendes som MP3-filer på en cd-rom. Cd-rommen kan afspilles i alle cd-/dvdafspillere og computere, der kan afspille mp3-filer, men kan også afspilles i en DAISYafspiller, som medlemmer af Dansk Blindesamfund allerede kender.
3. Ændringsforslag
Tilbuddet Lydavisen nedlægges, fordi andre gratis teknologier gør det muligt at få oplæst
lokalavisen og andre nyheder og dækker dermed det behov, der er for blinde, ordblinde og
svagtsynede.
4. Konsekvens
Som følge af den digitale udvikling er der teknologier på nettet, som muliggør oplæsning af
nyheder for målgruppen. Det gør, at borgere kan få oplæst de nyheder de vil, og når de vil.
Lydavisen har 35 abonnenter, som kan opleve besparelsen som en forringelse af
bibliotekstilbuddet.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

Budget 2023 - 2026

Prioriteringsforslag – Budget 2023-2026
7. Bemærkninger fra HU
HU har intet at bemærke.
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