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Høringssvar fra Sport & Fritid vedr. udkast til Politik for Borger-
service og Biblioteker 2019-2022  
 
 
Sport & Fritid har med stor interesse læst udkastet til Politik for Borgerser-
vice og Biblioteker 2019-2022 - ”Stærke Fællesskaber i trygge rammer”.  
 
Ambitionen om at samarbejde på tværs med henblik på at synliggøre og 
styrke tilbuddene til borgerne er fælles for hele Kultur & Borgerservice og 
den spiller tæt sammen med målet om, at Aarhus skal være en god by for 
alle. 
 
Kultur & Borgerservice har mange snitflader til sport og fritidsområdet og 
særligt temaerne om Den aktive borger og De stærke lokalsamfund spiller 
tæt sammen med mange indsatsområder i Sport & Fritidspolitikken. De to 
politikker kan således både supplere og understøtte hinanden i indsatsen for 
at styrke de sunde fællesskaber og de stærke lokalsamfund. 
 
Sport & Fritid har særlig hæftet sig ved de konstruktive indsatsområder om-
kring biblioteker og medborgercentre som mødesteder, både i form af aktivi-
teter og støtte for den enkelte borger og i form af gode rammer for de frivil-
lige foreninger og folkeoplysende aktiviteter. Bibliotekerne er gode og vigtige 
samlingssteder i lokalområderne og en vigtig ramme for den aktive borger 
og de folkeoplysende aktiviteter. Særligt i udsatte boligområder er de et cen-
tralt neutralt mødested, der både kan give støtte til den enkelte og skabe 
rammer for fælles aktiviteter. 
 
Sport & Fritid sætter stor pris på det gode samarbejde med Borgerservice og 
Biblioteker og bakker op om politikken for Borgerservice og Biblioteker 2019-
2022. De mange snitflader giver gode muligheder for at fortsætte og udvikle 
samarbejdet og iværksætte nye partnerskaber, når mulighederne opstår, i 
den fælles ambition om at styrke de sunde fællesskaber, de aktive borgere 
og samskabelse og partnerskaber i lokalsamfundene. 
 

 
 
/ Niels Rask 
Forvaltningschef 
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