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16. Vedr. "åbne biblioteker" (bevillingssag)
Sagsnr.:
13/71759
Sagsansvarlig: Birgitte Uldahl Kristensen

SAGSFREMSTILLING
Kulturudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. september 2013 med følgende sagsfremstilling:
”Kulturudvalget vedtog på sit møde 26. februar 2013 forslag til Kulturstrategi 2013 – 2017, og
bemyndigede forvaltningen til at iværksætte de beskrevne initiativer.
Baggrund
På området Biblioteker / Borgerservice indeholder kulturstrategien initiativ vedrørende en omindretning af Hovedbiblioteket i Viborg og etablering af ”åbne biblioteker” i alle 9 lokalbiblioteker. De 2
initiativer er knyttet til et budget på henholdsvis 2.290.000 kr. og 800.000 kr. På anlægsbudgettet for
2013 er der et samlet rådighedsbeløb på 3.090.000 kr. inkl. overførsel fra 2012.
Om-indretning af Hovedbiblioteket i Viborg
Forvaltningens flytning til Rådhuset i 2011 og som følge deraf ledige m2, har - sammenholdt med
tankerne i kulturstrategien samt et generelt moderniseringsønske – givet anledning til gentænkning af
udnyttelsen af de eksisterende lokaler og af funktioner og behov i det hele taget. Det er et mål, at
tilgodese borgernes behov for f.eks. studiepladser, læringsrum, oplevelser og tilgængelighed, samt at
tiltrække nye brugere.
Der er på baggrund heraf udarbejdet et projekt, hvori der også er indarbejdet lokaler (det nuværende
børnebibliotek), som kan udlejes/udlånes til aftenskoleundervisning, studiekredse og anden
folkeoplysende virksomhed.
Der foreligger således et samlet projekt indenfor en budgetramme på 2.290.000 kr.
Etablering af ”åbne biblioteker”
Med konceptet "Åbne biblioteker" på de 9 lokalbiblioteker tilbyder Viborg Bibliotekerne fra starten af
2014 alle kommunens borgere fri adgang til bibliotekernes ressourcer alle ugens dage fra f.eks. kl.
8.00 - 22.00. Den betjente tid i lokalbibliotekerne vil ikke blive berørt af tilbuddet.
Borgerne skal uden for den betjente tid selv lukke sig ind på lokalbibliotekerne ved hjælp af
lånerkort/sundhedskort og pinkode, og har derefter mulighed for bl.a. at foretage aflevering og udlån
via selvbetjeningsautomatene, for at udnytte de digitale kommunikative muligheder, og for at benytte
lokalbibliotekerne som netværks- og mødested.
Der foreligger et samlet projekt indenfor en samlet budgetramme på 800.000 kr.
Det bemærkes, at Kulturudvalget efterfølgende orienteres om tidsplanen for etableringen af de ”åbne
biblioteker”.
Bibliotekschef Britta Thuun-Petersen deltager i behandlingen af dette punkt. ”
INDSTILLING
Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,
at Kulturudvalget indstiller til Byrådet,
at omindretning af hovedbiblioteket i Viborg samt indretning af 9 åbne biblioteker gennemføres som
anført i sagen,
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.090.000 kr. til kontoen ”Viborg Bibliotekerne - omindretning
af publikumsafdelingerne” med rådighedsbeløb i 2013,

38

Byrådet
25-09-2013

at anlægsudgiften på 3.090.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb, som er optaget på anlægsbudgettet
for 2013 til formålet.
BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN 03-09-2013
Fraværende: Jon Pugholm
Kulturudvalget indstiller til Byrådet,
at omindretning af hovedbiblioteket i Viborg samt indretning af 9 åbne biblioteker gennemføres som
anført i sagen,
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.090.000 kr. til kontoen ”Viborg Bibliotekerne - omindretning
af publikumsafdelingerne” med rådighedsbeløb i 2013,
at anlægsudgiften på 3.090.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb, som er optaget på anlægsbudgettet
for 2013 til formålet.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-09-2013
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kulturudvalget.
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-09-2013
Fraværende: Rikke Cramer Christiansen, Samina Shah
Indstillingen fra Kulturudvalget godkendes.
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