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Høringssvar fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Be-

skæftigelse vedr. politik for borgerservice og biblioteker 2019-

2022 

 

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse anerkender den 

inddragende proces, der har ligget bag udarbejdelsen af den nye politik for 

borgerservice og biblioteker. Vi ser frem til det fortsatte gode samarbejde om 

at udvikle tværgående tilbud og løsninger til borgerne i Aarhus Kommune. 

 

Udkastet til politikken udgør en solid ramme for de kommende års arbejde 

og bidrager tydeligt til at realisere Aarhusmålene via en stærk inddragende 

og aktiverende tilgang, der også sigter mod at favne borgere i vores fælles-

skabs udkant. Med dette afsæt spiller bibliotekerne en vigtig rolle i forhold til 

at styrke sammenhængskraften i vores samfund.  

 

På den baggrund ønsker Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Be-

skæftigelse at bidrage til høringsprocessen med følgende input. 

 

Vedr. tema 1: Den aktive borger 

Aarhus Kommune skal være en god by for alle, hvor alle borgere har mulig-

hed for at udfolde sig som aktive borgere. Derfor er det også afgørende, at 

kommunens biblioteker og borgerservicetilbud er tilgængelige for alle, uagtet 

eksempelvis funktionsbegrænsende handicap, sociale eller psykiske pro-

blemstillinger. 

 

Bibliotekerne er et vigtigt neutralt frirum for mange borgere. Det gælder ek-

sempelvis også i forhold til borgere, der befinder sig på kanten af beskæfti-

gelse eller socialt udsatte borgere. For disse borgere kan bibliotekerne være 

et sted, hvor man – af egen fri vilje og motivation – tager skridt mod at blive 

en mere aktiv borger i vores by. Man kan være en del af et fællesskab, og 

man kan tilegne sig ny viden og nye kompetencer. 

 

Grundlæggende bliver der mere og mere opmærksomhed omkring, at disse 

borgere ikke alene har behov for helt konkrete faglige kompetencer. Også 

elementer som et stærkt netværk og personlige kvalifikationer er centrale for 

bæredygtige løsninger i forhold til borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet 

og fællesskabet. Det er positivt, at politikken afspejler disse perspektiver. 

 

Samtidig kan bibliotekerne få en endnu mere central rolle forhold til at skabe 

relationer mellem borgere samt tilbyde et rum for møder mellem virksomhe-

der, sociale tilbud, borgere og civilsamfund.  
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Det er desuden positivt, at politikken sætter bibliotekerne i spil som en social 

aktør, der gennem tilbud og aktiviteter kan bidrage til at modvirke eksempel-

vis ensomhed samt psykiske og sociale udfordringer. 

 

Vedr. tema 2: Børn og unge – leg og læring 

I Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse er vi optagede 

af initiativer, der bidrager til den sociale mobilitet. Her er bibliotekernes fokus 

på børn og unges læseevne central, fordi læseevnen er en væsentlig ”ad-

gangsbillet” til uddannelse, beskæftigelse, fællesskab og livskvalitet. 

 

Vedr. tema 3: De stærke lokalsamfund 

Kommunens biblioteker spiller en stor rolle ift. at styrke lokalsamfundene. 

Det gælder ikke mindst i byens udsatte boligområder, hvor vi gerne ser, at 

bibliotekerne og de lokale sociale- og beskæftigelsesrettede indsatser sam-

arbejder endnu mere med henblik på at give synergi og værdi for udsatte og 

ledige borgere. En mulig platform for et samarbejde kunne være projektet 

Opgang-til-Opgang, som sigter mod at øge beskæftigelsen i Gellerupparken 

via en relationel og tværfaglig indsats.  

 

Derudover vil vi opfordre til, at bibliotekerne og lokale borgerservicetilbud ser 

se sig selv ind i rollen som mulig arbejdsplads for de mange borgere, som 

har behov for indslusning på arbejdsmarkedet. Her kan biblioteker og bor-

gerservice bidrage til byrådets ambitiøse målsætning om, at 3.000 flere aar-

husianske borgere skal i beskæftigelse inden 2021. 

Dette udviklingspotentiale ser vi gerne udfoldet i politikken – eksempelvis i 

forbindelse med det beskrevne udviklingsprojekt vedr. ”lokalt kompetenceløft 

af sårbare og udsatte borgere”. 

 

Vedr. tema 4: Den smarte by 

Målet om at skabe smartere løsninger med afsæt i digitale muligheder har 

store potentialer både i forhold til demokratisk involvering men også i forhold 

til økonomiske prioriteringer. Det er helt afgørende, at dette udviklingsarbej-

de har et stærkt fokus på, at de digitale løsninger er tilgængelige og me-

ningsgivende for alle borgere uanset alder, herkomst og uddannelsesbag-

grund. Det gælder også i forhold til at gøre bibliotekerne og borgerservicetil-

bud mere tilgængelige for borgere med handicap. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Rådmand Kristian Würtz 


