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Høringssvar fra Sundhed og Omsorg (MSO): Høring af udkast til 
ny politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 

 

Neutrale mødesteder med plads til alle 

Godt at bibliotekerne styrkes som neutrale mødesteder med plads til alle.  

 

Nærhed og tilgængelighed 

Godt at politikken nævner, at ’Nærheden og adgangen til faciliteter og ser-

vices skal derfor sikres i takt med at nye og eksisterende byområder udvik-

les.’ Nærhed og tilgængelighed til biblioteker har stor betydning for byens 

ældre medborgere og for mennesker med fysiske eller psykiske handicaps.   

 

Forslag til konkrete tilføjelser: 

 

Ryk tættere sammen med lokalcentrene 

Bibliotekerne rundt om i byen er oplagte mødesteder i lokalsamfundene, og 

MSO støtter en styrkelse af deres lokale partnerskaber. Det er oplagt at 

bibliotekerne rykker tættere sammen med lokalcentrene som er åbne for alle 

borgere i Aarhus. I tillæg til de mange gode aktiviteter, der foregår på lokal-

centrene, giver de, ligesom bibliotekerne, mulighed for udlån af lokaler.  

 

Den aktive medborger 

Politikkens første tema ’Den aktive borger’ kan omdøbes til ’Den aktive 

medborger’.  Det støtter medborgerskabspolitik i Aarhus Kommune og af-

spejler de initiativer, der er beskrevet under temaet. Endvidere forbinder 

mange borgere forbinder ordet ’aktiv borger’ med fysisk aktivitet. 

Temaet kan også kobles til sundhedspolitikken (fx ulighed i sundhed) og til 

det fælles velfærdsmål ’en by hvor alle er sunde og trives’.  

 

Ensomhed – samarbejde om GENLYD 

MSO vil gerne samarbejde med Borgerservice og Biblioteker om, at endnu 

flere mennesker bliver en del af et fællesskab lokalt. Fx gennem den Sociale 

platform GENLYD, som hvert år møder mere end 500 aarhusianere, der 

savner fællesskaber. Genlyd kan også kobles til temaet ’Den smarte by’, så 

vi hjælper borgere til at få kendskab til digitale platforme. 
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