
Budgetkommissorium: Fremtidens bibliotekstilbud i Greve Kommune 

Formål        

I lyset af de potentielle besparelser som Greve Kommune står over for, fremlægges der her mulige 

scenarier for, hvordan man kan arbejde med bibliotekstilbuddet i Greve Kommune.  

I Greve Kommunes økonomiske politik er der sat som mål at: ”Greve Kommunes driftsudgifter pr. 

indbygger på alle de store serviceområder, skal ligge blandt den laveste fjerdedel af kommunerne”. 

Biblioteksudgifterne varierer fra kommune til kommune. Et gennemsnit for hele landet er 457 kr. pr. borger 

i 2021. Greve bibliotek brugte 457 kr.pr. borger i 2021 og ligger derfor helt gennemsnitligt. Den laveste 

fjerdedel af kommunerne anvender fra 383 kr. pr. borger til folkebiblioteksområdet. 

 

Hvis man I Greve Kommune vil prioritere udgifterne til folkebiblioteket, så man kommer blandt den laveste 

fjerdedel af kommunerne, skal der reduceres til 383 kr. pr. borger. Omregnet til runde tal vil det betyde, at 

Greve Bibliotek skal drives for 3,7 mio. kr. mindre end i 2022 budgettet.  

 

Der er pt ikke analyseret på, om udgiftsniveauet har en betydning for antal besøgende, antal udlånte bøger 

eller andre faktuelle forhold. Der foreligger ikke nationale undersøgelser af, om der findes sådanne 

sammenhænge. 

 

 Rammevilkår for folkebiblioteket i Greve Kommune  

Alle kommuner har forpligtigelse til at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne enten selv 

eller i samarbejde med en anden kommune.  

Folkebibliotekers formål i lovgivningen 

Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, 

tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og 

elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Folkebibliotekerne skal bestræbe 

sig på at stille videogrammer (elektroniske medier) til rådighed. 

Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i 
øvrigt. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det 
materiale, der stilles til rådighed.  
 
Kommunen skal så vidt muligt:  

• etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket  

• tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov 

• oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør 
det hensigtsmæssigt 

 

Målsætninger knyttet til formålet fra Kulturstyrelsen 

Kulturstyrelsen har to overordnede målsætninger for folkebibliotekerne. Den ene målsætning er, at de skal 
udfolde sig i fire rum – inspirationsrummet, læringsrummet, møderummet og det performative rum. 
Idealet er, at de fire rum skal støtte op om hinanden i realisering af bibliotekets overordnede formål.  



Den anden målsætning er, at bibliotekerne skal indgå partnerskaber med andre offentlige tilbud. 
Partnerskaber skal bidrage til, at biblioteket bliver mere tilgængeligt ved at borgerne møder biblioteket i 
nye sammenhænge. 

Fakta om Greve Bibliotek - økonomi og aktiviteter  

Biblioteksudgifterne varierer i hele landet, fra 269 kr. pr. borger i København til 798 kr. pr. borger i 
Helsingør i 2021.  Greve bibliotek brugte 457 kr. i 2021 og ligger lige på gennemsnittet. 

Udgifter for Greve Bibliotek og lokalbibliotekerne i Karlslunde og Tune 

Udgifter   Regnskab 2021  Budget 2023 

Løn  13.901.660 kr.  14.665.698 kr. 

Materialebudget   3.737.976 kr.  3.601.080 kr. 

Kulturelle aktiviteter  431.116 kr.  401.631 kr. 

Biblioteksdrift (Det digitale folkebibliotek, 
kørselsordning, bibliotekssystem, nationale 
biblioteksinfrastruktur, rengøringsartikler)  

1.811.599 kr.  2.539.462 kr. 

Ejendomsudgifter  932.402 kr.  1.055.317 kr. 

Indtægter (primært bødeindtægter, der varierer fra 
år til år) 

-220.622 kr.  -145.720 kr. 

I alt 20.594.132 kr. 22.117.468 kr. 

 

Aktiviteter og arrangementer 

For at imødekomme Kulturstyrelsens målsætninger om inspirationsrum, læringsrum, møderum, det 

performative rum og partnerskaber tilbyder Greve Bibliotek nedenstående aktiviteter. Det er et udpluk af 

aktiviteter og arrangementer, der fordeler sig hen over året og nogle gange med års mellemrum. 

Målgruppe Aktiviteter 

Børn og familier Børneteater, sæson- og familiearrangementer, sommerferieaktiviteter, Fars 
legestue, Escape Room 

Skoler Biblioteksorientering 3., 5. og 8. klassetrin, Book-talks, Læseboost 2. klasser, 
Smart Parat Svar, Sommerbogsfest, forløb om forskellige temaer/genrer 

Daginstitutioner og 
dagplejere 

Onsdagsfilm, onsdagsfortællinger, litteraturkarrusellen, bogdepoter, 
vandreudstillinger, oplæsninger 

Voksne Forfatterforedrag- og samtaler, streaming af foredrag/koncerter, 
litteraturvandringer, formidling af klassisk dansk litteratur på YouTube, Podcast, 
læsekredse, Bogen kommer 

Større events Forfatterdag, Gaming måned, Krimimåned, Fortællefestival, Kolorit 

Partnerskaber Skoler og daginstitutioner, Sundhedsplejen, Greve Nord, Psyk-info, SFO og 
klubber, Kulturbasen, Greve Museum. 

Samarbejde med 
frivillige 

IT-cafe, Blixenklub, lektiecafe, læsehunde, lyd avis, musikklubben, advokatvagt, 
strikkecafe 

Ledelse og 
administration 

Budget og regnskab, Vagtskema, Statistik, journalisering, Ledelse 
 



IT og digitalisering Makerspace, IT-cafe, PR (Hjemmeside, App, SOME, formidling på storskærme, 
nyhedsbreve, annoncer, artikler), IT drift (brugerinstruktør, intern support, 
indkøb af digitale ressourcer, overvågning af adgangssystem, videoovervågning) 
MIT ID og brevstemning 

Materialer og logistik Materialeindkøb, -modtagelse, -pleje, Modtage og sende res. materialer til 
andre biblioteker, fremfinde reserverede materialer, bogopsætning, oprydning 
og udstillinger i udlån 

Borgerbetjening 
 

Vejledning og formidling af litteratur og oplysninger, hjælp til kopi, print, skan 
og IT. 

Projektarbejde 
 

Deltagelse i projektarbejde på tværs i Greve Kommune og projekter med 
fondsstøtte. 

 

Mulige reduktioner og konsekvenser 

En reduktion i de samlede udgifter på Greve bibliotek med 3,7 mio. kr., så de kommer til at ligge blandt den 

laveste fjerdedel af kommunerne, vil kræve større prioriteringer og omlægninger i biblioteksstrukturen. 

Herunder er beskrevet forskellige delgreb til at opnå den besparelse. 

 

Aktiviteter  

Nedenstående illustrerer bibliotekets strategiske satsninger på samarbejde med og tilbud til skoler og 

daginstitutioner med henblik på at styrke børns læselyst, kreativitet, sprogstimulering, dannelse, 

informationssøgningskompetencer samt kendskab til hvordan man bruger et bibliotek.  

Biblioteket tilbyder i forbindelse med skolereformen og Åben skole obligatoriske biblioteksorienteringer på 

3., 5. og 8. klassetrin, disse er politisk besluttet i Greve Kommune. Desuden understøtter de klasser på alle 

klassetrin med tilbud om book talks, fagbogsoplæg samt forfatteroplæg. 

For de mindste børn i daginstitutionerne tilbyder biblioteket biblioteksbesøg med oplæsning og kreative 

aktiviteter ofte i sammen hæng med vandreudstillinger, der tager udgangspunkt i litteratur. Den tidlige 

introduktion af bøger med ord og billeder i sammenhæng har stor betydning for børns sproglige udvikling. 

Derfor understøtter biblioteket daginstitutionerne i dette arbejde. 

 

Aktiviteter for skoler og daginstitutioner 2019 Forløb* Estimeret 
Pris i alt  

Gennemsnitspris 
pr. aktivitet 

Biblioteksorienteringer 
- Obligatorisk for 3., 5. og 8. klasser 
- Tilbud til o. og 1. klasser samt 

specialklasser 

69 171.920 kr. 2.491 kr. 

Litteraturformidling (skoler) inkl. honorarer  
- Book talks 
- Fagbogsoplæg 
- Forfatteroplæg 
- Læseboost 

38 206.400 kr. 5.432 kr. 

Daginstitutioner inkl. honorarer 
- Kolorit 

 
23 

 
264.000 kr. 

 
11.478 kr. 



- Besøg af daginstitutioner 42 35.280 kr. 840 kr. 

Andre aktiviteter (Smart Parat Svar, 
Sommerbog, Escape Room, Makerspace forløb, 
etc) 

66 369.600 kr. 5.600 kr. 

I alt 238 1.047.200 4.400 kr.  

*Forløb varierer i omfanget af antal timer. 

 

Disse aktiviteter kan nedjusteres, hvis der er færre medarbejdere til at løfte opgaverne på biblioteket.      

Alle de aktiviteter som foregår på biblioteket, er inden for folkebibliotekernes lovgivningsramme, men der 

kan politisk tages beslutning om, hvad der særligt skal være i fokus på Greve Bibliotek.  

 

Forslag til reduktion i aktiviteter for skoler og daginstitutioner: 

Beskrivelse Beløb 

Afvikling af festivalen Kolorit for daginstitutioner 264.000 kr.  

Andre aktiviteter for skoler og daginstitutioner  369.600 kr.  

Litteratur formidling for skoler 206.400 kr.              

Biblioteksorientering 171.920 kr. 

Besøg af daginstitutioner 35.280 kr. 

I alt 1.047.200 kr. 

 

Arrangementer 

Greve Bibliotek afholder også en række arrangementer for børn og voksne, som relaterer sig til enten 

skønlitterære, faglitterære eller samfundsoplysende emner. Arrangementerne for børn henvender sig til 

børn og deres familier i fritiden. Spændvidden i arrangementerne er bred og dækker alt fra skønlitterære 

forfattersamtaler til faglitterære foredrag om årets opera i Hedeland og samfundsoplysende foredrag om 

Ukraine når vi taler om voksenarrangementer. Arrangementerne for børn kan spænde fra diverse 

teaterforestillinger til Sebastian Klein formidler viden om farlige dyr. 

Arrangementer i 2019 

 Arrangementer 
for børn 

Antal 
deltag
ere 

Deltagere 
gennemsnit 

Arrangementer 
for voksne 

Antal 
deltagere 

Deltagere 
gennemsnit 

Hovedbibliotek 66 3.002 46 35 1.229 35 

Karlslunde 10 541 54 5 152 30 

Tune 8 282 35 1 142 142 

 

Derud over deltog biblioteket i fire arrangementer på Mosede Fort, Greve Borgerhus og Tune by Night.  

Arrangementerne for børn koster ca. 393.200 kr. i alt inklusiv honorarer og medarbejdertimer til 

planlægning og afvikling. 

Arrangementerne for voksne koster ca. 477.000 kr. i alt inklusiv honorarer og medarbejdertimer til 

planlægning og afvikling. 



 

Forslag til reduktion på arrangementer for børn og voksne: 

Reduktion i antal arrangementer for børn fra 7 til 3 pr. måned 230.000 kr.  

Reduktion i antal arrangementer for voksne fra 3,5 til 2 pr. måned 159.000 kr. 

I alt 389.000 kr. 

 

Materialer og udlån 

I dag håndterer bibliotekets fagpersonale indkøb af materialer. Det betyder, at de vurderer den enkelte 

materialetype i forhold til forventet udlån. Folkebibliotekerne skal købe skønlitteratur til både børn, unge 

og voksne samt faglitteratur. Nogle bøger indkøbes der flere udgaver af end andre bøger. Det gælder fx de 

store bestsellere med det formål, at køen til en bog ikke skal blive for lang.  

Bibliotekets univers har med de digitale muligheder foldet sig yderligere ud med muligheden for også at 

læse bøger online. Under Covid19 var bibliotekerne lukket og underlagt restriktioner meget af året, og flere 

borgere benyttede digitale udlån, hvilket også afspejler sig i udlånstallene.  

 

Årstal Fysiske udlån Digitale udlån 

2018 245.511 47.531 

2019 242.040 61.293 

2020 *211.759 79.569 

I 2018 og halvdelen af 2019 er det pga. en fejl på de nye låneautomater ikke muligt at opgøre udlån for 

Tune og Karlslunde. Men udregninger viser at ca. 23,5 procent af de fysiske udlån foregår i Karlslunde og ca. 

12 procent af udlånene foregår i Tune. 

I 2020 var der lukket på bibliotekerne en del af året, tallet er derfor et beregnet tal baseret på de måneder 

der var åbent, det viser hvad udlånstallet kunne have været, hvis der havde været åbent som planlagt* 

 

Årstal Udlån i alt Forskel i % Besparelse med 
udgangspunkt i 
det % vise fald 

2018 245.511   

2019 241.896 -1,5 54.016 kr. 

*2020 211.759 -12,5 450.135 kr. 

 

Der er et fald i fysiske udlån fra 2019 til 2020 der svarer til 12,5 procent.  

Der er ind til videre ikke reduceret i indkøbet af fysiske materialer trods en stigning i det digitale udlån. Det 

er derfor en mulighed at spare på indkøb af de fysiske materialer med henvisning til, at de kan findes 

online. Hvis der reduceres i budgettet til materialeindkøb, så vil diversiteten og mængden af de særligt 

lånte bøger blive reduceret, der vil blive længere ventetid på bøger, ligesom mange bøger vil skulle skaffes 

fra andre biblioteker.  

Hvis der reduceres i indkøb af bøger til børn, kan konsekvensen på sigt være, at læselysten og lysten til at 

gå på biblioteket falder, hvis ikke biblioteket kan tilbyde de nye bøger.  



Som følge af det store besparelsesniveau i dette oplæg, er ovenstående reduktion i materialer ikke 

tilstrækkeligt, og derfor beregnes en nedjustering i materialekøb med 25 procent i alt. 

Forslag til reduktion på materialer 

25% reduktion af det samlede materialebudget 
 

900.270 kr. 

25% reduktion af det samlede materialebudget for hovedbibliotek og 1 filial  
 
 

775.233 kr.  

25% reduktion af det samlede materialebudget eksl. Tune og Karlslunde 
 

650.195 kr. 

 

 

Filialer 

Greve bibliotek består af et hovedbibliotek og to lokalbiblioteker. I loven om folkebiblioteker hedder det, at 

kommunen ”så vidt muligt skal oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens 

størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt”.  

Nedenstående skema viser kommuner på Sjælland, der har en befolkningsstørrelse i omegnen af 50.000 

borgere. Skemaet viser, at det er forskelligt, hvor mange filialer og hvor mange medarbejdere kommunerne 

har. Ift. filialer varierer det fra to til syv. For nogle af kommunerne er der sammenhæng mellem deres 

geografiske areal og deres antal af filialer. For antallet af medarbejdere varierer det fra 22,9 til 45,5, der er 

ikke sammenhæng mellem flest filialer og højeste antal medarbejdere.  

Kommune  Areal km2 Antal biblioteker 
2020 

Gennemsnit km2 pr 
filial 

Årsværk 

Hvidovre  23 2 11,5 45,5 

Ballerup  34 3 11,3 43,4 

Greve 60 3 20,0 28 

Høje-Taastrup 78 2 39,0 22,9 

Hillerød 214 2 107,0 32,3 

Frederikssund 250 4 62,5 25,6 

Kalundborg 604 7 86,3 23 

Vordingborg 621 5 124,2 26,6 

I gennemsnit   67,3 30,9 

 

Der er i gennemsnit 1 filial pr. 67,3 km2. På den baggrund kan man argumentere for, at Greve kun skal have 

en filial. Dette vil dog være vidtgående i forhold til de øvrige kommuner og Greve ville således være den 

eneste blandt disse kommuner med kun et enkelt bibliotekstilbud i kommunen. I forhold til antal årsværk 

ligger Greve lige under gennemsnittet. 

  



Forslag til besparelse på filialerne 

1.  
2. Karlslunde Bibliotek 

 
Udgift pr år 
(2023 tal) 

Løn 393.238 kr. 

Husleje  574.835 kr. 

Arrangementer for børn og voksne 50.015 kr. 

Materialer 500.150 kr. 

I alt Karlslunde bibliotek 1.518.238 kr. 

 
Tune Bibliotek 

 

Løn 320.416 kr. 

Fællesudgifter 70.021 kr. 

Arrangementer for børn og voksne 50.015 kr. 

’Materialer 500.151 kr. 

I alt Tune bibliotek 940.602 kr. 

 
Begge biblioteker tilsammen 

 
2.458.840 kr. 

 

Lejemålet for Karlslunde Bibliotek kan opsiges med et tre måneders varsel. Lokalerne der huser Tune 

Bibliotek kan sælges.  

Der kan, for at tilgodese lokalområderne, arbejdes med at lave et afhentnings- og afleveringssted af bøger 

bestilt online fra Hovedbiblioteket i den lokale idrætshal, borgerhus eller skole. 

 

Hovedbiblioteket flyttes til mindre lokaler 

I dag ligger hovedbiblioteket i Portalen 2 i Hundige i bygninger ejet af Greve Kommune. Det er en mulighed 

at undersøge, om der kan findes mindre lokaler til at huse hovedbiblioteket og dermed reducere udgifter til 

husleje og forbrugsudgifter. Om lokalerne i Portalen 2 kan sælges, om disse mindre lokaler til et bibliotek 

findes og hvad det koster at indrette dem til biblioteksformål og dermed hvornår en egentlig besparelse 

kan opnås, kræver en yderligere afdækning og analyse.  

Bibliotekstilbuddet i Greve Kommune vil derefter bestå at tre mindre biblioteker i Greve Nord/Midt, 

Karlslunde og Tune. 

 

Åbningstider 

Nogle borgere opsøger biblioteket for at få inspiration og sparring til valg af bøger eller andre materialer, 

mens andre på egen hånd søger rundt på enten reolerne eller via hjemmesiden for at udvælge sig de bøger, 

de ønsker at låne og læse.  

Det er muligt at fokusere på en højere grad af selvbetjening ved at reducere åbningstiden med bemanding, 

men hvor borgerne fortsat kan benytte bibliotekerne.  



Det er muligt at eksperimentere med, at man på forhånd skal bestille en bibliotekar, hvis man har brug for 

hjælp. Ligesom man kender det fra Borgerservice. Det vil betyde, at der ikke er samme mulighed for 

spontan vejledning eller inspiration og det sociale aspekt der ligger i, at enlige kan få sig en snak, vil ikke 

være til stede. Greve bibliotek har de seneste otte måneder haft et tilbud, hvor borgerne kan booke en 

bibliotekar hvis de sidder med en opgave og har brug for hjælp. Brugen af dette tilbud ligger på 5 

henvendelser i alt. 

  

Reduktion i den betjente åbningstid på hovedbiblioteket 

Det er muligt at reducere i den bemandede åbningstid, hvor folk kan få vejledning og hjælp til at finde 

bøger osv.  

Besøgende på hovedbiblioteket kan inddeles i følgende målgrupper: 

Kl. 10.00-12.00 Daginstitutioner, pensionister, skoler, mødre og fædre på barsel, jobsøgende 

Kl. 12.00-15.00 Pensionister, mødre og fædre på barsel, jobsøgende, studerende 

Kl. 15.00-19.00 skolebørn, familier, erhvervsaktive voksne, studerende 

 

Hen over hele den betjente og selvbetjente åbningstid opholder studerende sig på hovedbiblioteket. 

 
Nuværende åbningstider: 
Mandag-torsdag kl. 10.00-19.00 Fredag kl. 10.00-18.00 Lørdag kl. 10.00-14.00 

Forslag til reduktion: 
Mandag -torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 10.00-17.00  Lørdag kl. 10.00-13.00  
 
Når der reduceres i åbningstiderne i de sene ydertimer, påvirker det en gruppe borgere, i dette tilfælde 
særligt de erhvervsaktive. Der er ikke viden om, i hvor høj grad de målgrupper vil flytte deres aktiviteter, 
hvis åbningstiderne ændres. Der vil med den foreslåede reduktion fortsat være åbent i tidsrum der 
tilgodeser alle målgrupper, men i mindre omfang.   
 
Der er også mulighed for at lukke for betjening 1 dag om ugen eller både lukke i ydertimerne og en ugentlig 
lukkedag. 
 

Forslag til reduktion i åbningstid 

Beskrivelse Besparelse 

Reduktion i åbningstiden med 10 t. pr uge i ydertimerne 495.000 kr. 

En ugentlig lukkedag på hovedbiblioteket 480.480 kr. 

Reduktion med 10 timer i ydertimer samt 1 ugentlig lukkedag på hovedbiblioteket 876.480 kr. 

 

Fjerne den betjente åbningstid på lokalbibliotekerne (kan kun realiseres hvis lokalbibliotekerne forbliver 

åbne) 

Der er i dag åbent for betjening syv timer fordelt på tre dage i de to lokalbiblioteker. Hvis man fjerner den 

betjente tid, vil de to filialer alene være selvbetjente tilbud til borgerne i de to lokalområder. 

Karlslunde Bibliotek 102.000 kr. årligt 



Tune Bibliotek  102.000 kr. årligt 

I alt  204.000 kr. årligt 

 

Tre mulige scenarier for besparelser på bibliotekerne i Greve: 

Herunder skitserer administrationen tre forskellige scenarier for at udmønte en besparelse på op til 3,7 

mio.kr.  

Scenarie 1: Lukke lokalbibliotekerne 

Lukning af Tune og Karlslunde lokalbiblioteker 2.458.840 kr. 

Lukke festivalen Kolorit for daginstitutioner 264.000 kr. 

Reduktion i andre aktiviteter for skoler og daginstitutioner 369.600 kr.  

Reduktion i litteraturformidling for skoler 206.400 kr.  

Reduktion i arrangementer for børn og voksne 389.000 kr. 

I alt 3.687.840 kr. 

 

I dette scenarier samles bibliotekstilbuddet på hovedbiblioteket og de to lokalbiblioteker nedlægges. 

Med nedlæggelse af de to lokalbiblioteker må det forventes, at  

- Færre borgere i Greve Kommune benytter bibliotekstilbuddet, da afstanden til hovedbiblioteket er 

større end til det lokale bibliotek 

- Færre børn lærer biblioteket at kende med betydning for læselyst og læseevne  

- Stigning i antallet af borgere, der oplever ensomhed forårsaget af et behov for et dagligt eller 

ugentligt besøg på biblioteket, for at møde andre borgere eller en biblioteksmedarbejder 

- Manglende kulturelle tilbud i Karlslunde og Tune for såvel børn, familier, voksne og ældre 

- Mangel på studiepladser, da en del studerende opholder sig i lokalbibliotekerne for at studere.  

- Færre borgere får brevstemt ved valg 

Da der med en lukning af de to filialer allerede vil være reduceret i adgangen til biblioteket, anbefales det 

ikke at reducere yderligere i åbningstider. Der vil også med lukning af de to filialer være reduceret i 

materialeindkøbet og det anbefales derfor heller ikke at reducere yderligere i materialer. 

Der reduceres i arrangementer og aktiviteter. Det vil betyde færre tilbud for borgerne. Det vil betyde færre 

tilbud for både daginstitutioner, skoler, børn og voksne.  

Dette scenarie har størst konsekvenser for de to lokalområder, der mister deres bibliotek. Men 

lovgivningsmæssigt skal der kun så vidt muligt oprettes filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud. Der 

kan således etableres afhentning/afleveringsmuligheder på en skole, sportshal eller borgerhus lokalt. 

 

Scenarie 2: Lukke Karlslunde Bibliotek og reducere på Hovedbiblioteket 

Lukning af Karlslunde lokalbibliotek 1.518.283 kr. 

Reduktion i bemandet åbningstid hovedbibliotek  495.000 kr.  

Reduktion i materialeindkøb 775.233 kr.  

Lukke festivalen Kolorit for daginstitutioner 264.000 kr. 



Reduktion i andre aktiviteter for skoler og daginstitutioner 369.600 kr. 

Reduktion i arrangementer for børn og voksne 389.000 kr. 

I alt 3.811.071 kr. 

 

I scenarie to lukkes lokalbiblioteket i Karlslunde, da det er det lokalbibliotek der ligger tættest på 

hovedbiblioteket. Hovedbibliotekets åbningstid reduceres med 10 timer ugentligt. Desuden reduceres 

udbuddet af materialer markant og arrangementstilbud og øvrige aktiviteter reduceres sammen med 

medarbejdere.  

Dette scenarie har størst konsekvenser for borgerne i Karlslunde, da lokalbiblioteket her lukker. Borgerne 

vil generelt opleve serviceforringelser i betjeningen da der vil være færre bemandede timer. 

Reduktionen i materialeindkøb vil betyde længere ventetid på bøger, ligesom mange bøger vil skulle skaffes 

fra andre biblioteker. Med en væsentlig reduktion i indkøb af bøger til børn, kan konsekvensen være at 

læselysten og lysten til at gå på biblioteket falder, hvis ikke biblioteket kan tilbyde de nye bøger. Med en 

reduktion i tilbuddet om e-bøger, vil borgerne opleve et mindre attraktivt digitalt tilbud og måske 

fremadrettet benytte andre tjenester som udbyder e-bøger, hvis de har råd. 

Der reduceres i arrangementer og aktiviteter. Det vil betyde færre tilbud for både daginstitutioner, skoler, 

børn og voksne.  

Loven overholdes, men det kommer til at gå ud over udbud, kvalitet og service.  Alle aktiviteter er som 

tidligere nævnt inden for folkebibliotekernes lovgivningsramme.  

 

Scenarie 3: Bevare lokalbibliotekerne, reduktioner på hovedbiblioteket 

Nedlægge alle aktiviteter for dagtilbud og skoler 1.047.200 kr. 

Reduktion i arrangementer for børn og voksne 389.000 kr. 

Reduktion i åbningstider på hovedbibliotek 876.489 kr. 

Reduktion i materialeindkøb 900.270 kr. 

I alt 3.212.959 kr. 

 

Hvis der ikke skal lukkes filialer, bliver det vanskeligt at opnå en besparelse på 3.700.000 kr. primært på 

hovedbiblioteket. Der er derfor lagt op til en mindre besparelse i dette scenarie. 

Alle aktiviteter for dagtilbud og skoler nedlægges. Der vil ikke være samarbejde med disse, hvilket vil have 

en stor indflydelse på dagtilbud og skolers arbejde med sprogudvikling, børns læselyst, kreativitet, 

dannelse, informationssøgningskompetencer samt kendskab til hvordan man bruger et bibliotek. 

Der reduceres i arrangementer og aktiviteter. Det vil betyde færre tilbud for både daginstitutioner, skoler, 

børn og voksne.  

Der reduceres i åbningstiden på hovedbiblioteket, både med en ugentlig lukkedag og i åbningstid med 

bemanding. 

Reduktionen i materialeindkøb vil betyde længere ventetid på bøger, ligesom mange bøger vil skulle skaffes 

fra andre biblioteker. Med en væsentlig reduktion i indkøb af bøger til børn, kan konsekvensen være at 

læselysten og lysten til at gå på biblioteket falder, hvis ikke biblioteket kan tilbyde de nye bøger. Med en 



reduktion i tilbuddet om e-bøger, vil borgerne opleve et mindre attraktivt digitalt tilbud og måske 

fremadrettet benytte andre tjenester som udbyder e-bøger, hvis de har råd. 

Loven overholdes, men det kommer til at gå ud over udbud, kvalitet og service.  Alle aktiviteter er som 

tidligere nævnt inden for folkebibliotekernes lovgivningsramme.  

 

 

 


