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Høringssvar vedr.  
Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 i Aarhus Kommune 
 
Det fremsendte udkast til den nye politik for Borgerservice og Biblioteker hilser Ældrerådet i Aarhus 
Kommune meget velkomment som et brugbart og detaljeret værktøj for udvikling af praksis, som i sidste 
ende skal indfri de skitserede mål og visioner til gavn for Aarhus Kommunes borgere. 
 
Ældrerådet har bemærket, at der i selve arbejdsprocessen med udviklingen af det færdige udkast, har 
været stor fokus på borgerinddragelse, hvilket vi ser som havende stor indflydelse på, at det færdige 
resultat er blevet så brugbart. 
 
I forhold til politikkens nyhed: De 5 udviklingsprojekter, som har fokus på konkrete handlinger, som 
igen forudsætter noget nyt og andet end det der gøres i forvejen, vil Ældrerådet anbefale følgende 
initiativ/konkret handling i den kommende 4 års periode, nemlig, at oprette en “DIGITAL SKADESTUE” i 
Borgerserviceregi med daglig åbningstid. 
 
Af Ældrerådets personkreds på ca. 66.000 60+ borgere, har ca. 1/5 frameldt sig digital kontakt. 
Restgruppen af personkredsen kan for de flestes vedkommende godt inden for ganske kort tid få brug 
for supplerende og yderligere kompetencer indenfor den digitale verden f.eks. at kunne være klar til, at 
sygesikringskort og lign. digitaliseres. 
 
Oprettelsen af en “digital skadestue” kunne tilgodese udviklingsprojekt 1 og 2 og være et sted hvor 
borgerne kunne henvende sig her og nu til løsning af akutte digitale problemer. Problemer som tager sit 
udgangspunkt i spørgsmål som: ”Vis mig, hvordan jeg opretter, bruger eller sletter”. Dette ville kunne 
modvirke den passive handling hos borgeren, der som oftest opstår, når den manuelle “hjælp” 
overvejende skal hentes hos voksne børn eller slægtninge på langdistancen. 
 
Ved at gøre oplæringen af digitale kompetencer til et understøttet offentligt anliggende i en 
overgangsperiode, vil principperne i det skitserede tema: “Leg og læring for Børn og unge” kunne 
anvendes og dermed gøre oplæringsprocessen ligeværdigt og respektfuldt for såvel 60+ borgere samt 
andre sårbare og udsatte borgere. 
 
Oprettelsen af den digitale skadestue skal ses som et supplement til de øvrige initiativer til højnelse af 
digitale færdigheder. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jan Radzewicz  Kirsten Engell 
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