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Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddan-
nelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,
lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom mu-
sikbærende materialer og elektroniske informationsressour-
cer, herunder Internet og multimedier.
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Den fremtidige biblioteksbetjening

- Præsentation -

Den Administrative Styregruppe for Norddjurs Kommune godkendte den 8. juni
2005 et kommissorium for nedsættelse af en arbejdsgruppe med det formål at udar-
bejde en redegørelse om struktur og organisering af den fremtidige biblioteksbetje-
ning i Norddjurs Kommune.

Når der på biblioteksområdet blev nedsat en arbejdsgruppe med et særligt kom-
missorium og med et hurtigere forløb end for øvrige driftsområder skyldtes dette
primært, at den vestlige ende af kommunen fra 1. januar 2007 kun har en delvis bib-
lioteksbetjening, da biblioteksforbundet Randersegnens Biblioteker, som Rougsø og
Sønderhald Kommuner er med i, ophører. Dertil kommer, at strukturen på biblio-
teksbetjeningen i de nuværende kommuner er meget forskellig. Det er således nød-
vendigt med en hurtig beslutningsproces for den fremtidige biblioteksbetjening i
Norddjurs Kommune.

Målet med redegørelsen er at belyse, hvordan der – på baggrund af aktuelle udvik-
lingstendenser – kan skabes sammenhæng mellem den nuværende og den fremti-
dige biblioteksbetjening set i lyset af ”Hvad er god biblioteksbetjening i Norddjurs
Kommune”. 

Redegørelsen skal indeholde overvejelser omkring samarbejde mellem folkebib-
lioteks- og skolebiblioteksområdet, kombi-biblioteker og bogbusordninger.

Fremlæggelsesformen skal omfatte minimum 3 løsningsmodeller – hvor:

- mindst en af modellerne skal indeholde en udvidelse af Rougsø Bibliotek,
- mindst en af modellerne skal indeholde etablering af et bibliotek i Auning evt. i

eksisterende bygning og
- mindst en af modellerne skal belyse god biblioteksbetjening indenfor uændret

ressourceforbrug.

Hver løsningsmodel skal indeholde fordele og ulemper vedrørende service. Der skal
være en økonomisk opstilling for både anlæg og drift (anslåede tal).

Analysen skal vurdere antallet af og den geografiske placering af udlånssteder i
Norddjurs Kommune med henblik på service og økonomi.

Kommissoriet i sin helhed fremgår af bilagsmaterialet.
 
Grundlaget for arbejdsgruppen har i øvrigt været formålsparagraffen i lov om bib-
lioteksvirksomhed af 17. maj 2000, der fremgår af bilagsmaterialet.
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- Udviklingstendenser i perioden 1995-2004 -

Brug af det fysiske bibliotek. 
Der er generelt en stigende benyttelse af biblioteket (2000-2004 er de fysiske besøg
steget med 5%). 29% af befolkningen bruger biblioteket jævnligt, mens ca. 1/3 sjæl-
dent eller aldrig bruger biblioteket. 

Dog har brugernes vaner ændret sig, så flere brugere kommer ugentligt og færre
kommer månedligt. 

Da det samlede udlån samtidig er stagnerende betyder det, at brugerne i højere
grad anvender biblioteket til andet end at låne materialer. Fra at være en ren materi-
aleforsyningscentral har bibliotekerne i dag en voksende rolle som kulturelt sam-
lingspunkt, læringscenter, demokratisk torv m.m.

Besøget på bibliotekernes hjemmesider er stigende. De flittigste brugere af hjem-
mesiderne er samtidig de flittigste brugere af det fysiske bibliotek.
 
Knap 50% af brugerne anvender biblioteket i forbindelse med fritidsaktiviteter, d.v.s.
til andet formål end arbejde og uddannelse. 27% af de erhvervsaktive (30-59 år)
bruger biblioteket i forbindelse med deres arbejde, 58% af de studerende bruger
folkebiblioteket i deres uddannelse og 49% af flygtninge/indvandrere med ikke-vest-
lig baggrund bruger biblioteket jævnligt. Flere kvinder end mænd bruger biblioteket
og anvendelsen falder med alderen. 40% af de 16-19-årige bruger biblioteket jævn-
ligt, og de er samtidig de flittigste  brugere af faglitteratur. For de 50-59-årige er be-
nyttelsesgraden 23%.

Stigende uddannelsesniveau betyder stigende benyttelse af biblioteket, og byboere
er flittigere brugere end folk på landet. De flittigste brugergrupper er personer under
uddannelse, lønmodtagere på højere- og mellemniveau samt flygtninge-/indvan-
drere.

Børn er generelt flittigere biblioteksbrugere end voksne, idet 39% jævnligt bruger
biblioteket. De yngste bruger biblioteket flittigst og låner flere forskellige materialer.
Storforbrugerne er de 10-12-årige, der samtidig lægger meget vægt på det sociale
samvær på biblioteket. 50% af børnene følges med andre børn, mens 4 ud af 5
voksne kommer alene.

Ca. 50% af brugerne lånte i 2004 ikke materialer med hjem. De var besøgende,
som især brugte PC’erne samt aviser- og tidsskrifter. Denne gruppe opholder sig
generelt længere på biblioteket end den gennemsnitlige låner. 

Forskelle mellem store og små biblioteker samt bogbusser.
Brugen af små og store biblioteker ligner hinanden langt hen ad vejen, men der er
også forskelle. De mindre biblioteker har relativt flere børnebrugere (op til 60%), og
andelen af voksne, der låner materialer med hjem, er større end antallet af besø-
gende (= brugere, der benytter biblioteket til andet end at låne materialer).
De større biblioteker har en større andel af besøgende, der ikke låner materialer,
men bruger andre tilbud på stedet. Til gengæld er andelen af børnebrugere generelt
lavere end på de små biblioteker.

Brugen af bogbusser skiller sig markant ud fra brugen af faste biblioteker. Brugerne
opholder sig kort tid i bussen, stort set alle låner materialer med hjem og andelen af
børnelånere er højere end i faste biblioteker.
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Det virtuelle bibliotek (Elektronisk biblioteksbenyttelse). 
75% af alle voksne bruger Internettet i deres fritid, og langt de fleste bruger compu-
teren til at gå på Internettet. 89% af alle børn bruger computere i deres fritid, og de
bruger hovedsagelig computeren til spil eller til at gå på Internettet. De fleste bru-
gere har altså elektronisk adgang til bibliotekernes hjemmesider og til bibliotekernes
nettjenester som Bibliotek.dk, Biblioteksvagten, NetMusik, DotBot m.fl.

Bibliotekarerne yder professionel hjælp i informationssøgning på Internettet, og en
del biblioteker har indført trådløst netværk, så brugerne kan koble sig på Internettet
med deres bærbare pc’er.

Bibliotekerne abonnerer i stigende grad på elektroniske services, som brugerne kan
anvende på stedet eller hjemmefra.

Bibliotekernes download af elektroniske seriepublikationer til brugerne er fra 2003 til
2004 steget med 120%.

Bibliotekernes antal af IT-arbejdspladser for publikum er stigende. I 2004 var der på
landsplan 1 pc-arbejdsstation pr. 1.220 indbyggere og 1 Internet-arbejsstation pr.
1.648 indbyggere.

PC-brugerne udgjorde 14% af de samlede brugere, men de tegnede sig for 27% af
opholdstiden. De opholdt sig gennemsnitligt 1 time på biblioteket, 10% af dem dog i
mere end 2 timer.

Alle bibliotekers materialer er siden 1999 tilgængelig for brugerne på ”Bibliotek.dk”
og samtidig er antallet af biblioteks-hjemmesider stigende. Det betyder, at materia-
lerne er blevet lettere tilgængelige for brugerne af det virtuelle bibliotek.

For bibliotekerne har det betydet en stigning i bibliotekernes indbyrdes lån (interur-
banlån) på 75% fra 2000 til 2004 og en stor stigning i elektroniske bestillinger på det
enkelte bibliotek. Interurbanlån udgør 2% af bibliotekernes samlede udlån. De
elektroniske bestil-linger skal behandles individuelt og medfører et stærkt stigende
tidsforbrug for personalet.

Bibliotekernes materialetilbud.
Ifølge den nye bibliotekslov fra år 2000 er bibliotekerne forpligtet til at anskaffe  
bøger og andre materialer på lige fod dog således, at det ikke må ske på bekost-
ning af bogindkøbene. Adgang til Internettet blev samtidig gjort obligatorisk.

I perioden 2000-2004 er bibliotekernes materialeudgifter faldet med 11% og den
samlede materialetilvækst er faldet med 9%. Tilvæksten af bøger er faldet med
20%, mens tilvæksten af av-materialer er steget.

Bibliotekernes materialeudlån.
Bibliotekernes samlede udlån har i flere år været faldende, men er nu igen stigende.
Voksne tegner sig for 66% og børn for 34% af det samlede udlån.
Udlånet af bøger er stagneret og udgør i 2004 67% af det samlede udlån.
Udlånet af AV-materialer er stigende. Fra 2000 til 2004 er stigningen for multimedier
206%, for video/dvd 159% og for musik 38%.

Kulturelle arrangementer.
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På landsplan afholder bibliotekerne i en kommune gennemsnitligt 21 arrangementer
og 10 udstillinger. Der er store udsving i tallene, og ikke alle biblioteker har opgjort
statistik for den aktivitet. 

Betjeningssteder.
Tendensen på landsplan er, at biblioteksbetjeningen koncentrerer sig på færre be-
tjeningssteder, idet det samlede antal betjeningssteder siden 1995 er faldet med
27%. 

Flere kommuner er gået sammen i biblioteksforbund, så antallet af hovedbiblioteker
siden 1995 er faldet med 10%. Antallet af filialer er i perioden faldet med 34% og
antallet af bogbusser med 12%.

Ugentlig åbningstid.
I perioden 1995 - 2004 er den ugentlige åbningstid på landsplan faldet med 5,5%.
Da biblioteksservicen samtidig er koncentreret på færre, større betjeningssteder, er
åbningstiden pr. betjeningssted stigende.

Den gennemsnitlige åbningstid pr. betjeningssted var i 2004 steget til 22 timer om
ugen. 

Bibliotekernes personale.
Siden 1995 er der sket en reduktion i personaleforbruget på 5,5%. Det skyldes dels
indførelse af selvbetjening ved udlån og aflevering og dels nedgangen i antallet af
betjeningssteder.

Samtidig er der i perioden sket er markant forskydning i personalets sammensæt-
ning i retning af flere bibliotekarer. 

Tallene viser altså en stigende benyttelse af biblioteket og ikke kun som udlånssted.
Bibliotekets rolle har ændret sig fra at være en ren materialeforsyningscentral til et
kulturelt samlingspunkt, læringscenter, demokratisk torv m.m. 

Tendensen på landsplan viser at biblioteksbetjeningen koncentrerer sig på færre
betjeningssteder. Antallet af hovedbiblioteker, filialer og bogbusser er således fald-
ende. Dette betyder samlet set, at åbningstiden er stigende, idet servicen er kon-
centreret på færre, større betjeningssteder.

De flittigste brugergrupper er personer under uddannelse, lønmodtagere på højere-
og mellemniveau samt flygtnings/indvandrere. Skelnes der mellem børn og voksne
udgør børnene den største gruppe af brugere i specielt i aldersgruppen 10-12 årige. 

I forhold til udviklingen på IT-området viser der sig en væsentlig stigning i brugen af
bibliotekernes hjemmesider og elektroniske bestillinger via disse, ligesom bibliotek-
ernes antal af IT-arbejdspladser for publikum stiger.

I kraft af udviklingen er tilvæksten af bøger faldet mens tilvæksten af av-materialer
steget. Der er stor efterspørgsel efter multimedier, musik og video/dvd.

Udviklingen de næste 10 år.
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I årene 2005-2015 vil der være faldende børnetal, men til gengæld en stor ung-
domsgeneration og en stor gruppe borgere over 65 år (+ 40%).

Det vil betyde to store brugergrupper på bibliotekerne med meget forskellige behov
og brug for hvert sit ”rum”. Brugerne bliver desuden mere mobile, og samtidig mere
individualistiske i deres forhold til service.

Bibliotekerne skal derfor være samlingssted for både ro/stilhed/fordybelse og med
adgang til information overalt til SMS-generationen, der er vokset op med den nye
teknologi.

IT vil blive tænkt ind i mange flere sammenhænge end nu, og de digitale maskiner
bliver stadig mere flytbare, så brugerne får adgang til biblioteket overalt.
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Visioner for Norddjurs Biblioteker

På baggrund af lovgrundlaget, kommissoriet, de generelle udviklingstendenser på
biblioteksområdet  har arbejdsgruppen opstillet følgende forslag til visioner for
Norddjurs Biblioteker. Visionerne har været arbejdsgruppens ”røde tråd” i denne
redegørelse.

Norddjurs Biblioteker er de lokale, uforpligtende og dynamiske mødesteder

Norddjurs Biblioteker er det neutrale, offentlige rum, der finder og formidler
information til borgere og erhvervsliv

Norddjurs Biblioteker er en kulturel dynamo og samlingssted for kommunens
kulturliv 

Norddjurs Biblioteker er de læringssteder, der støtter uddannelse på alle ni-
veauer og introducerer den nyeste teknologi for borgerne.

Det betyder at:

· bibliotekerne er et sammenhængende biblioteksvæsen, hvor borgerne via sit
lokalbibliotek har adgang til hele spekteret af serviceydelser

· bibliotekerne er tilgængelige, når borgerne har fri samt tilgængeligt 24 timer i
døgnet via internettet

· bibliotekerne tilgodeser brugergrupper, der ikke selv kan bruge biblioteket på
grund af manglende mobilitet eller tidspres i hverdagen

· bibliotekerne anvender den nyeste IT-teknologi og vejleder borgerne i brugen
heraf 

· bibliotekerne er et inspirerende oplevelsesrum, hvor præsentationen og
sammensætningen af tilbuddene hele tiden ændrer sig

· bibliotekerne formidler kulturarven og formidler samtidig de nye materialer og den
nyeste teknologi

· bibliotekerne er det demokratiske torv, der støtter borgerne i deres behov for
information

· bibliotekerne støtter børns faglige, personlige og sociale udvikling

· bibliotekerne øger muligheden for integration og social mobilitet.
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Bibliotekerne i dag

- Service og økonomi -

Ved sammenlægningen af de fire kommuners biblioteker er det vigtigt, at niveauet
for den service, bibliotekerne yder, er så ensartet som muligt. 

Det samlede biblioteksbudget for 2006 for de fire kommuner er 14,3 mill. kr. (netto).
Den bedste måde at sammenligne kommunernes biblioteksbudgetter på, er at  
undersøge, hvor mange kroner pr. indbygger pr. år, der anvendes til biblioteksfor-
mål.

Landsgennemsnittet (2004) viser, at der anvendes 541 kr. pr. år pr. indbygger til
biblioteksformål. 

Alle Norddjurs-kommunerne ligger langt under dette tal. Norddjurs-gennemsnittet er
33% under landsgennemsnittet.
 
I Grenaa, Nørre Djurs og Rougsø Kommuner anvendes henholdsvis 392, 373 og
366 kr. pr. indbygger – gennemsnittet er 372 kr. Kun Sønderhald Kommune skiller
sig ud med et forbrug pr. indbygger pr. år på 291 kr. – 22% mindre end gennemsnit-
tet.

Alle 4 kommuner kan siges at yde den grundlæggende biblioteksservice med udlån
af alle typer materialer, internetadgang for publikum, avislæsesal, kulturelle ar-ran-
gementer og formidling af offentlig information.
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Udlånets fordeling på materialekategorier er stort set ens i alle bibliotekerne, og alle
bibliotekerne får klaret driften af deres biblioteksserver af andre.

Med undtagelse af Fjellerup Bibliotek er alle bibliotekslokaler i god stand og til-
gængelige for handicappede.

Alle disse forhold gør, at det er overkommeligt at lægge de 4 kommunale biblioteks-
tilbud sammen, således at der kan etableres et biblioteksvæsen i Norddjurs Kom-
mune med et nogenlunde ensartet serviceniveau.

Der er dog også visse forskelle mellem bibliotekerne, som skal overvindes:

Den største forskel er graden af decentralisering af servicen. 

Grenaa Kommune er den meste centraliserede med 2 biblioteker til 18.600 indbyg-
gere. Nørre Djurs Kommune har fem biblioteker til 7.600 indbyggere. Sønderhald
Kommune har bogbusbetjening i hele kommunen, og Rougsø Kommune har et fast
bibliotek i Ørsted og bogbusbetjening, som kommer ud i mange hjørner af kom-
munen.

En anden forskel er, at bibliotekerne i Grenaa og Rougsø Kommune har satset på
høj kvalitet i publikumsvejledningen og mange ”ekstraservices”, mens Nørre Djurs
Kommune har lagt vægt på lang åbningstid og har afsat flere penge til indkøb af
udlånsmaterialer.

Også graden af samarbejde med skolebibliotekerne er noget forskellig. I Rougsø og
Sønderhald Kommuner er der næsten intet samarbejde. I Grenaa Kommune samar-
bejder man blandt andet om koordinering af materialevalg og i Nørre Djurs Kommu-
ne samarbejder man derudover om alt biblioteksteknisk arbejde.

Desuden er der de forskelle mellem bibliotekerne, som er forårsaget af de forskelli-
ge virkeområder. Her skiller specielt Grenaa Kommune sig ud med en stor gruppe
lånere fra de ungdomsuddannelser, som ligger i området og en stor gruppe ind-
vandrere, der bruger biblioteket som værested.

Der henvises til bilag 5 vedrørende økonomi og bilag 6 vedrørende service i rappor-
tens bilagsmateriale.

- Kortlægning af bygninger, tekniske faciliteter, 
infrastruktur og logistik -

Der er udarbejdet materiale vedrørende bibliotekernes fysiske rammer, åbnings-
tider, bogbuskørsel i Sønderhald og Rougsø Kommuner, IT-administrations- og
publikumsarbejdspladser samt kørselsordninger.

Der henvises til bilag 7 i rapportens bilagsmateriale.
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- Konsekvenserne ved opløsning af 
Randersegnens Biblioteker –

Rougsø og Sønderhald Kommuner indgår sammen med Randers, Nørhald og
Purhus Kommuner i et samarbejde om folkebiblioteksvæsen ifølge reglerne i den
kommunale styrelseslovens §60 om kommunale fællesskaber.

Som følge af den forestående kommunesammenlægning har kommunerne i forbun-
det besluttet at opløse forbundet med virkning fra 1. januar 2007. Et forhandlingsud-
valg fastsætter betingelserne for total ophævelse af forbundet. Vilkårene skal god-
kendes af tilsynsrådet for Århus Amt, og fastsættes af dette i tilfælde af uenighed
mellem parterne.

Ifølge tidsplanen for opløsning af forbundet skal kommunalbestyrelserne i forbunds-
kommunerne i marts/april måned 2006 behandle og godkende den endelige forde-
ling. Personale, der eventuelt overdrages til andre kommuner, skal varsles senest
30. juni 2006.

Ifølge forhandlingsoplægget overtager Norddjurs Kommune (svarende til Rougsø
Kommune og 47% af Sønderhald kommune) 

- 4,12 årsværk, fordelt med 2,12 bibliotekarer, 0,59 assistenter og 1,41 chauffører,

- 17.358 materialer,

- 454.178 kr. kontant som andel af opsparing til nye busser m.v., og

- værdier for 127.009 kr. ud af værdier på i alt 557.500 kr. pr. 31. december 2006
af bogbusser, varebil og edb-udstyr.

Som alternativ til at overtage personale i Rougsø og Sønderhald Kommuner kan det
undersøges, om de to kommuner i stedet kan betale Randers Kommune et beløb til
fratrædelsesordninger.

Værdisætningen af bogbusser, varebil og edb-udstyr er primært foretaget af le-
verandørerne af varerne. Endelig vurdering kan foretages i december 2006. Ifølge
overenskomsten nedskrives værdierne ved enkelte kommuners udtræden dog med
20% af de fulde beløb om året fra anskaffelsestidspunktet. Anvendes denne form
for nedskrivning kan værdierne ansættes til 0 kr. for busser og bil. Derfor er der
foretaget en konkret værdisætning.
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Bibliotekerne i fremtiden

-Geografisk struktur –

Grenaa Bibliotek.
Indenfor en radius på 10 km betjener Grenaa Bibliotek 20.630 indbyggere. Ca.
2.320 af disse indbyggere bor i Nørre Djurs Kommune.
 
Grenaa Bibliotek fungerer desuden som overbygning for Ungdomsuddannelserne
på Grenaa Handelsskole, Grenaa Tekniske Skole, Grenaa Gymnasium og 10. Klas-
secenter Djursland.

Grenaa By er et naturligt handelscenter for en del af Ebeltoft, Midtdjurs og Nørre
Djurs Kommuner, en del af de handlende benytter samtidig muligheden for at benyt-
te Grenaa Bibliotek. I 2001 blev det konstateret, at de aktive lånere fra andre kom-
muner udgjorde 28% af lånere. Grenaa Bibliotek udlånte 16% svarende til 40.000
materialer til borgere fra andre kommuner. Heraf udgjorde lånene fra Nørre Djurs
Kommune 10%.

Ørum Bibliotek.
Ørum Bibliotek dækker inden for en radius af 10 km det meste af Nørre Djurs Kom-
mune, dog er der lidt over 10 km til Gjerrild. Desuden ligger Albøge Sogn tættere
ved Ørum end Grenaa. I alt er der ca. 6.500 indbyggere i en afstand af 10 km fra
Ørum.
 
Ørum Bibliotek udbygges med 400 m i 2006, samtidig etableres lokaler til et iværk-2 

sætterhus i centret. Der skal desuden ansættes projektmedarbejder, som skal støtte
nye iværksættere.

Rougsø Bibliotek.
Biblioteket dækker indenfor en radius på 12 km næsten hele Rougsø og Sønder-
hald Kommuner. I dette område bor der ca. 11.200. 529 indbyggere i Øster Alling
har dog 17 km til Ørsted.I Rougsø Kommune har Nørager sogn mere end 10 km til
Ørsted. 

Der er forslag om at udbygge Rougsø Bibliotek, således at biblioteket bliver på 450
m . Der skabes desuden rum til andre kulturelle aktiviteter.2

Auning Bibliotek.
Der er i øjeblikket ikke et bibliotek i Sønderhald Kommune. Et nyt bibliotek i Auning
vil kunne dække hele den del af Sønderhald, der skal til Norddjurs Kommune, samt
befolkningsmæssigt langt den største del af Rougsø Kommune. I Auning er der i
øjeblikket ikke et hus med muligheder for kulturelle aktiviteter, foreningsaktiviteter,
når der ses bort fra Auninghallerne og skolen. Et nybygget bibliotek med tilhørende
faciliteter til møder, kursus og andre kulturelle tilbud vil derfor betyde et stort kvali-
tetsløft til borgerne i denne del af kommunen.
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Der henvises til bilag 9 i rapportens bilagsmateriale samt vedlagte kort.

- Kultur- og servicetilbud, herunder borgerservice -

Biblioteket som kulturbærer.
Bibliotekerne har altid været en af kulturbærerne i vores samfund. Betydningen af
bibliotekstilbuddet har været størst i mindre samfund, hvor det nogle gange har 
været det eneste tilbud. 

Et godt udbygget bibliotekssystem med rum til kulturelle udfoldelser vil være med til
at styrke det lokale demokrati. Samtidig kan biblioteket som kulturbærer bidrage til
at give borgerne i den nye kommune en følelse af fællesskab og på den måde ska-
be følelse af sammenhæng i den nye kommune.

Det lokale bibliotek har en naturlig rolle som lokalt kulturhus. I mindre bysamfund
uden så mange andre tilbud kan biblioteket udfylde en bredere kulturhusrolle som
samarbejdspartner med det lokale foreningsliv.

I et større bysamfund er bibliotekets kulturtilbud mere rettet mod litterære arrange-
menter, børnearrangementer, foredrag, udstillinger m.m.

I Norddjurs Kommune med Grenaa som centerby med ca. 14.000 indbyggere er
resten af den nye kommunes bysamfund markant mindre. De geografiske forhold i
kommunen med Grenaa beliggende i østenden af kommunen og det store geografi-
ske opland strækkende sig 50 km mod vest med mange små bysamfund betyder, at
der skal gøres noget ekstra for at binde den nye kommune sammen.

En samlet biblioteksstruktur vil medføre mulighed for fælles kulturtilbud på flere
biblioteker, f. eks. teaterforestillinger for mindre børn, udstillinger m.m. Tilsvarende
kan større arrangementer gennemføres ét sted i kommunen, da borgerne er villige
til at køre efter særlige tilbud.

Hvis den nye biblioteksstruktur indeholder et centralt bibliotek og tre afdelinger i
Ørum, Auning og Ørsted er det vigtigt, at de tre afdelinger indrettes, således at der
udover den almindelige biblioteksbetjening er mulighed for at bruge husene til kul-
turaktiviteter - ikke bare bibliotekernes egne aktiviteter - men også lokale aktørers
tilbud til borgerne i lokalområdet f. eks. foreninger, aftenskoler m.m. 

I øjeblikket er der meget fokus på kulturarven som et vigtigt råstof i en globaliseret
verden. Samtidig giver den nye teknologi muligheder for en fælles teknologisk for-
midling. Det vil derfor være naturligt med et tæt samarbejde mellem egnsarkiver,
museer og biblioteker. 

Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at Norddjurs Biblioteker indrettes med rum til for-
midling, læring og samlingssteder for kommunens kulturliv.

Borgerservice.
Perspektivet med en samlet indgang til offentlig information så tæt ved borgeren
som muligt har i et vist omfang været styrende for udviklingen af elektroniske bor-
gerserviceportaler. Hvis begrebet udvides fra kun at handle om offentlig eller kom-
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munal information til bredere samfundsinformation, giver det god mening at tænke
på samarbejdsmuligheder for biblioteker og de kommunale borgerservicecentre. Et
samarbejde om denne opgave kan være muligheden for at bevare en lokal indgang
til kommunen i lokalsamfundet tæt på hvor borgeren bor.

Biblioteket er i forvejen via bibliotekslovens formålsparagraf forpligtet på formidlin-
gen af såvel den offentlige information som information af samfundsforhold i øvrigt.
Bibliotekerne har ofte længere åbningstid end rådhuse og har de fysiske og elektro-
niske materialer repræsenteret og erfaring til at vejlede i informationssøgning.

Formålet med Lov af 24. juni 2005 om borgerservicecentre er at fremme, at kom-
munalbestyrelserne opretter borgerservicecentre, som kan fungere som borgernes
indgang til den offentlige sektor. Med borgerservicecentre forstås en enhed indenfor
kommunens administration, som varetager borgerbetjeningsopgaver for kommunen
og eventuelt andre myndigheder.

Arbejdsgruppen for den fremtidige biblioteksbetjening har drøftet spørgsmålet om
borgerservice på bibliotekerne med arbejdsgruppen for fysiske rammer for Nord-
djurs Kommune. 

Der er enighed mellem grupperne om følgende anbefaling:

I Norddjurs Kommune forventes, at der i de nuværende rådhuse i Grenaa, Gles-
borg, Allingåbro og eventuelt Auning, oprettes egentlige bemandede borgerservice-
centre. I givet fald må den geografiske afstand mellem borgerservicecentrene og
bibliotekerne i henholdsvis Grenaa, Ørum, Ørsted og eventuelt Auning anses for at
være så lille, at der ikke er grundlag for at etablere borgerservicecenter i biblio-  
tekerne. 

Såfremt der ikke bliver et borgerservicecenter på rådhuset i Auning bør der på
grund af indbyggertallet i Auning og omegn i forbindelse med eventuelt etablering af
et bibliotek i Auning indrettes lokaler til bemandet borgerbetjening – eventuelt med
personale ”udlånt” fra et andet borgerservicecenter. 

På øvrige biblioteker vil borgerservice bestå i vejledning og information til borgerne,
herunder mulighed for og vejledning i internetbaseret selvbetjening.

- Overvejelser omkring bogbusordning -

Status.
Bogbusserne fik deres gennembrud ved sidste kommunesammenlægning. Mange
af landkommunerne havde dengang ikke faguddannede bibliotekarer, som det kræ-
vedes i de nu større kommuner og derfor indgik man samarbejde med andre. Det
var dengang man oprettede biblioteksforbundet “Randersegnens Biblioteker”. Roug-
sø og Sønderhald Kommuner har således været bogbusbetjent i 35 år, Sønderhald
Kommune udelukkende med bogbus, Rougsø Kommune fik også et fast bibliotek i
1980.

Bogbusbetjeningen af den østlige del af Sønderhald Kommune er i høj grad kon-
centreret i Auning. Både de gamle røde bogbusser og den nyere Mediebus holder i
Auning. Mediebussen kræver meget plads - den er altså ikke velegnet til de små
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veje/byer på Djursland. Øster Alling bliver betjent af de “almindelige” røde bogbus-
ser. Mange benytter sig også af muligheden for at bruge bogbusordningens “over-
bygning”, dvs. hovedbiblioteket i Randers.

Bogbusbetjeningen i Rougsø Kommune foregår mest med bogbusser i “almindelig”
størrelse. Størrelsen gør, at de lettere kan komme ud til de mindre lokalsamfund i
kommunen. De større byer (Allingåbro og Vivild) bliver også betjent af Mediebus-
sen.

Begge typer bogbusser kan rumme 3-4.000 materialer. Der er på nuværende tids-
punkt onlineforbindelse til begge bustyper, så de lever op til bibliotekslovens krav
om at give brugerne adgang til elektroniske informationsressourcer, herunder inter-
net.

På landsplan.
Kommunernes Landsforening har lavet en trafiktælling om “Brugernes adfærd på
folkebibliotekerne” i 2004. Heraf fremgår det, at bogbussens brugere har kortere
opholdstid sammenlignet med opholdstiden i de faste biblioteker og at stort set alle,
der kommer i bogbussen, låner materialer. I bogbussen ses ikke den store gruppe
besøgende, der kommer på faste biblioteker uden at låne.

Bogbusser har således svært ved at leve op til den udviklingstendens, der viser at
bibliotekerne går fra at være “materialeforsyningscentral” til at være kulturelt sam-
lingspunkt, læringscenter m.m.

Ifølge Biblioteksstyrelsens “Filialnedlæggelser i danske folkebiblioteker” fra 2000 og
“Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 fra 2004” er
antallet af bogbusser i Danmark faldet fra 68 i 1988 til 51 i 2002.

Mulighed.
Man kan forestille sig en fortsættelse af den nuværende bogbusbetjening i den vest-
lige del af Norddjurs Kommune. Det kan ske ved, at Norddjurs Kommune overtager
en af de gamle røde bogbusser fra forbundet. 

Rougsø og det østlige Sønderhald Kommuner har p.t. tilsammen 23,25 ugentlige
bogbusåbningstimer fordelt på 12 holdesteder. Én bus vil formodentligt kunne klare
samme åbningstid, hvis man kører 6 dage om ugen med uændret bemanding. 

Budgettet til bogbus er på 2.204.000 kr. Heri er ikke indregnet opsparing til indkøb
af ny bogbus. En “almindelig” bogbus koster som ny mellem 2 og 2,5 mill kr. Gara-
geforhold til bogbussen er ikke undersøgt. Der kræves en “basisbestand” til bogbus-
sen, hvorfra man kan udvælge, hvilke materialer, der skal med bussen og hvorfra
man kan hente bestilte materialer til afhentning i bogbussen. Der er ikke taget stil-
ling til, hvor sådan en “basis-bestand” kan placeres. 

Konsekvenser.
En bogbus giver en meget decentral betjening og den er fleksibel, idet man for-
holdsvis let kan ændre indhold, holdetid og -sted, alt efter hvordan lokal-befolknin-
gen er bosat og hvilke behov de har.

Det kræver dog megen vedligeholdelse at give bogbusserne et spændende og af-
vekslende indhold.

Bogbusser har en begrænset åbningstid på de enkelte holdesteder. Det er svært at
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tilgodese alle med en ideel holdetid, da bogbussen ikke kan være alle steder på de
tidspunkter, hvor brugerne har fri fra arbejde/skole. 

Det EBD-system Grenaa Bibliotek og Nørre Djurs bibliotek har pr. 1. januar 2006
(Aleph) giver p.t. ikke mulighed for onlineforbindelse til bogbusser. En bogbusløs-
ning i Norddjurs kan derfor ikke leve op til bibliotekslovens intention om adgang til
elektroniske informationsressourcer eller til bibliotekernes vision om at vejlede bor-
gerne i brugen af den nyeste IT-teknologi.

En bogbusløsning i den ene ende af Norddjurs Kommune lever ikke op til bibliote-
kernes ønske om at være et sammenhængende biblioteksvæsen.
 
Den begrænsede plads i en bus gør det svært at afholde kulturelle arrangementer,
derfor har denne løsning også svært ved at leve op til visionen om at være en kul-
turel dynamo og til visionen om at blive et samlingssted for kommunens borgere.

Andre muligheder.
Man kunne forestille sig, at Norddjurs Kommune køber en enmandsbetjent minibus.
En minibus kan indeholde 1.500 -1.800 materialer. Nogle mener den egner sig
bedst til kun at betjene f.eks. dagplejere eller børnehaver, andre bruger den som en
“almindelig” bogbus.

Norddjurs Kommune kunne eventuelt også indgå en betjeningsoverenskomst med
en anden kommune om bogbusordning.

 - Organisering og ledelse -

Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed skal der være et hovedbibliotek, og kommunal-
bestyrelsen skal så vidt muligt oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstil-
bud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt. Det er såle-
des op til kommunalbestyrelsen at fastlægge antal og form for de decentrale afde-
linger.

Ved valg af hovedbibliotek er det naturligt at tage hensyn til befolkningsstruktur, be-
folkningskoncentration, infrastruktur m.v.

I stillingtagen til antal afdelinger vil det være naturligt at vurdere balancen mellem
betydningen af bibliotekets rolle som kulturelt samlingspunkt i de enkelte lokalsam-
fund og spredningen af tilbuddet og dermed ressourcerne i så mange afdelinger, at
tilbudet udhules.

Af den administrative styregruppes forslag til politisk og administrativ organisation
og styreformer fremgår det, at der som udgangspunkt skal indgås kontraktlignende
aftalestyring med alle institutioner/afdelinger om levering af ydelser. 

Aftalestyring er kendetegnet ved, at institutioner og afdelinger har stor selvstændig-
hed med hensyn til valg af metoder til at nå de politiske fastsatte mål. Der foreslås
en meget vidtgående kompetence til aftaleenhederne, således at disse inden for
rammerne af aftalen med kommunalbestyrelsen selv disponerer anvendelsen af det
samlede budget for aftaleenheden. Det fremgår dog også af forslaget, at det af -
forskellige årsager -  bør overvejes at  reducere i antallet af aftaleenheder.
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Arbejdsgruppen anbefaler, 

at folkebiblioteksvæsenet  i Norddjurs Kommune benævnes Norddjurs Biblioteker, 

at biblioteket i Grenaa bliver hovedbibliotek og at øvrige biblioteker betegnes som
lokalbiblioteker, 

at der udpeges en leder af Norddjurs Biblioteker og en afdelingsleder for hvert af
lokalbibliotekerne, 

at der i den nærmere tilrettelæggelse af organisationen sikres en vidtgående udlæg-
ning af kompetence til hoved- og lokalbiblioteker samtidig med udnyttelse af mulig-
hederne for rationalisering og effektivisering og

at udlægningen af kompetence konkret sikres gennem aftalestyring, dels mellem
direktøren for området og lederen af Norddjurs Biblioteker, og dels mellem lederen
af Norddjurs Biblioteker og lokalbibliotekerne.

- IT-systemer og IT-service -

For at Norddjurs Biblioteker kan fungere som et fælles servicetilbud er det nødven-
digt, at hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne er forbundet i et netværk, der mulig-
gør informationsudveksling og søgning i materialebasen fra alle afdelinger og via
Internettet.

Bibliotekssystem.
Bibliotekerne i Grenaa og Nørre Djurs Kommuner bruger fra 1. januar 2006 det
samme bibliotekssystem, Aleph version 16 fra Fujitsu. Systemet er forbundet i et
netværk, der muliggør søgning og materialebestilling fra alle afdelinger.

Biblioteksbasen ligger hos leverandøren, så den centrale driftsafvikling sker derfra.
Det giver umiddelbart mulighed for serverkapacitet til alle bibliotekerne i kommunen.

Folkebiblioteker/skolebiblioteker.
I Nørre Djurs Kommune bruger folke- og skolebibliotekerne et fælles biblioteks- 
system.

Skolebibliotekerne i Grenaa, Rougsø og Sønderhald Kommuner bruger et andet
bibliotekssystem end folkebibliotekerne.

Administrativt system.
Alle folkebiblioteker skal være forbundet i netværk, der muliggør udveksling af infor-
mationer, økonomidata, mail m.m.

Informationssøgning/tilgængelighed.
På alle biblioteker skal der være Internetadgang for børn og voksne, også i form af
trådløst netværk til bærbare pc’ere.

Brugerne skal have adgang til bibliotekets services via Internettet, så der er mulig-
hed for bestilling, fornyelse og informationssøgning 24 timer i døgnet.
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Brugerne skal have tilbud om elektroniske services i form af besked pr. e-mail om
reserveringer, hjemkaldelser, arrangementsservice m.m.

IT-services.
Alle biblioteker giver brugerne adgang til et udvalg af nettjenester, som bibliotekerne
abonnerer på (Infomedia, Fakta-Link, Forfatter-Web m.fl.).

Fremtid.
Senest fra 1. januar 2008 skal det samlede folkebiblioteksvæsen i Norddjurs Kom-
mune anvende samme bibliotekssystem, så materialerne kan udnyttes optimalt.

Det kan være hensigtsmæssigt, at Rougsø Bibliotek forlænger IT-samarbejdet med
Randersegnens Biblioteker i 2007. Det afhænger af, hvilken model der vælges.

Bibliotekerne skal have en fælles hjemmeside med brugerinformation (åbningstider,
servicetilbud, arrangementer m.m.)

Der skal tages stilling til, om folke- og skolebibliotekssystemer med fordel kan bruge
et fælles bibliotekssystem.

Arbejdsgruppen anbefaler, at Norddjurs Biblioteker anvender og vejleder borgeren i
brugen af den nyeste IT-teknologi.

- Samarbejde mellem skole- og folkebiblioteker - 

Status.
Status for samarbejdet mellem de 2 typer biblioteker i de 4 kommuner i Norddjurs
udviser ganske store forskelle.

Sønderhald og Rougsø Kommuner: Der er skolebiblioteker på skolerne i Auning,
Allingåbro, Ørsted og Vivild. Der er ikke noget samarbejde med folkebiblioteket. De
fire skolebiblioteker arbejder selvstændigt og tilhører hver sin skole, og der er ingen
skolebibliotekskonsulent, som koordinerer arbejdet. De har hvert sit biblioteks-sy-
stem (Bibliomatik) og er ikke bundet sammen i netværk.

Nørre Djurs Kommune: Der er skolebiblioteker på skolerne i Ørum, Glesborg og
Voldby. Der er ikke ansat en skolebibliotekskonsulent. Skolebibliotekerne (og folke-
biblioteket) samarbejder om materialevalg, drift af et samlet bibliotekssystem, hvor
alle materialer er i samme base, og drift af kørselsordning.  Fra januar 2006 skiftes
bibliotekssystemet ud, og alle bibliotekerne i Nørre Djurs kobler sig på Grenaa Bi-
blioteks base. Materialesamarbejdet fortsætter – fra 2006 med Grenaa Bibliotek
som deltager.

Grenaa Kommune: Der er skolebiblioteker på alle kommunens skoler, 7 i alt. Der er
ansat en skolebibliotekskonsulent, som også er den daglige leder af det fælles sko-
lebibliotekskontor. Kontoret varetager teknisk arbejde for alle skolebibliotekerne.
Konsulenten har ansvaret for budget, indberetning af statistik, organisering af ma-
terialevalg (herunder koordinering med folkebiblioteket), drift af fælles EDB-system
(Mikromaster), indkøb, kontakt til eksterne samarbejdspartnere og for udvikling af
skolebiblioteket. 
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Lovgrundlag.
Begge bibliotekstyper er reguleret af lovbestemmelser:
I begge love er det et krav at de to bibliotekstyper samarbejder. Det er ligeledes et
krav, at man anvender samme katalogiseringssystem.

Skole- og folkebibliotek i samme lokale.
Der findes to hovedmodeller for lokalefællesskab mellem skole- og folkebiblioteker:
Fællesbibliotek og kombibibliotek.

Fællesbibliotek. 
Betegnelsen dækker en biblioteksmodel, som har været gængs i landkommuner i
mange år, men der oprettes kun sjældent nye fællesbiblioteker og antallet af dem er
faldende.
Det almindelige har været, at folkebiblioteket ”låner” plads på skolebiblioteket nogle
timer om ugen, hvor skolebiblioteket så fungerer som folkebibliotek. Der kan være
et vist fællesskab om materialer og IT, men det mest almindelige er, at de to institu-
tioner har hver sit budget, personale og åbningstid.

De 2 eksempler på fællesbiblioteker i Norddjurs er Glesborg Bibliotek og Anholt Bi-
bliotek.

Kombibibliotek.
Et kombibibliotek er en nyere betegnelse. Den opstod i slutningen af `80-erne som
et forsøg på at tænke nye samarbejdsmuligheder mellem skole- og folkebiblioteker.
Der er ikke nogen helt fast definition på et kombibibliotek, men betegnelsen bliver
som oftest brugt om en bibliotekstype, som integrerer skole- og folkebiblioteker 
meget tæt. Man vil som regel prøve at opnå, at kombibiblioteket ud over lokalefæl-
lesskabet også har fælles budget, fælles personale, fælles åbningstid og fælles le-
delse.
 
Der foregår for tiden en række forsøg med kombibiblioteker, hvor man bl.a. afprøver
forskellige former for ledelse af biblioteket. (skolelederen/skolebestyrelsen er leder
af biblioteket, en bibliotekar leder biblioteket eller der er fælles ledelse). 

Et kombibibliotek bærer i sig selv en modsætning, som det er vigtigt at tage hensyn
til; For skolebiblioteket er det vigtigt, at det ligger centralt på skolen, så det hurtigt
og nemt kan nås af elever og lærere. For folkebiblioteket er det vigtigt at have en
markant og tydelig facade ”ud mod verden”, som gør det klart at her er et bibliotek,
som ikke kun betjener skolen, men er for alle. Dette forhold er det meget vigtigt at
tage hensyn til ved planlægning af nye kombibiblioteker.

Der er p.t. ingen kombibiblioteker i Norddjurs.

Modeller for samarbejde mellem skole- og folkebiblioteker i Norddjurs Kom-
mune.
Nedenstående er beskrevet 5 forskellige modeller for samarbejde mellem de 2 bi-
bliotekstyper. 

Yderpunkterne er model 1, hvor der næsten intet samarbejde er, og model 5, som
beskriver den fuldstændige sammensmeltning mellem de to bibliotekstyper, kombi-
biblioteket.

Model 2-4 beskriver forskellige grader af samarbejde, som er baseret på, at bibliote-
kerne bruger det samme EDB-system. I model 2 samarbejder man kun om selve
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den tekniske drift af EDB-systemet, mens man i model 4 indhøster de serviceforbe-
dringer og stordriftsfordele, som man kan opnå ved at bruge det samme system.

Model 1: Intet samarbejde - næsten.
Skolebiblioteker og folkebiblioteker har hvert sit budget, personale og materialesam-
linger. Man har hvert sit EDB-system.
 
Konsekvenser af model 1: Det er let for bibliotekerne at opretholde deres egen

profil og at rette sine tilbud mod præcis den rette
brugergruppe. 
Der bruges tid og penge på at indkøbe og drive 2
forskellige EDB-systemer.
Der skal opretholdes 2 (eller flere) tekniske afde-
linger.
Man vil kun i begrænset omfang bruge hinandens
materialer når de ikke ligger i samme base.

Model 2: Samarbejde om EDB-system.
Skolebiblioteker og folkebiblioteker har hvert sit budget, personale og materialesam-
linger. Man har det samme EDB-system.

Konsekvenser af model 2: Der er ressourcemæssige fordele ved fælles drift af
EDB-system.
Der kræves et samarbejde om fælles rutiner og
standarder.

Model 3 : Samarbejde om EDB-system og materialer i samme base. Alle materialer
kan søges og bestilles til alle lånere, og det foregår i samme base.

Konsekvenser af model 3: Bedre udnyttelse af materialerne og nem adgang til
en større mængde af materialer. 
Det er nødvendigt med en god kørselsordning for at
få det fulde udbytte at denne model.

Model 4: Samme EDB-system, materialer i samme base og fælles teknisk afdeling
med bestilling, modtagelse, klargøring og indregistrering af materialer.

Konsekvenser af model 4: Modellen giver mulighed for at indkassere de stor-
driftsfordele, som det giver at have samme biblio-
tekssystem. Det tekniske arbejde samles på 1 sted.
Bibliotekernes forskellige profil kan opretholdes.
Når den tekniske afdeling bliver større, kan det blive
sværere at håndtere undtagelsestilfælde og specia-
laftaler. Det bliver nødvendigt at regelrette og stan-
dardisere mere.



22
Model 5: Kombi-biblioteket. Den fuldstændige sammensmeltning af skole-
og folkebiblioteker.Bibliotekerne har fælles budget og personale. Det har fælles  
leder og naturligvis fælles EDB-system og materialer.

Konsekvenser af model 5: Optimal koordinering af de 2 tilbud. De ældste fol-
keskoleelever vil opleve et bredere tilbud, fordi de
kan drage fordel af voksenmaterialerne i folkebib-
lioteket. 
Kombibiblioteket skal placeres på en skole, men
med en meget tydelig facade ud mod ”verden” for at
fungere som både skole- og folkebibliotek. 
Det er ikke muligt at opretholde 2 forskellige pro-
filer. Forskellige behov hos brugerne (børn-gamle)
kan være svære at tilgodese. Uafklarede forhold
m.h.t. regler for ledelse og materialevalg. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at samarbejdet imellem skole- og folkebibliotek sker efter
model 2 og at det fremtidige samarbejde imellem områderne vil afgøre udviklingen i
forskellige grader af samarbejdet.

- Overgangsordning i 2007 for den vestlige ende
 af Norddjurs Kommune -

Biblioteksforbundet Randersegnens Biblioteker opløses med udgangen af 2006.
Der er herefter fra den 1. januar 2007 alene biblioteksbetjening af den del, der i dag
udgør Rougsø Kommune og den østlige del af Sønderhald Kommune, fra Rougsø
Bibliotek, medmindre der træffes anden beslutning herom.

Sammenlægningsudvalget kan tidligst træffe beslutning om den fremtidige biblio-
teksstruktur i februar 2006, og det må forudses, at det ikke er muligt et etablere et
bibliotekstilbud, der er klar til drift  inden udgangen af 2006.

På baggrund af et forhandlingsmøde har arbejdsgruppen rettet konkret forespørgsel
til Randers Kommune om muligheden for et samarbejde. Hovedbiblioteket i Ran-
ders har meddelt, at der kan arbejdes videre med planen om bogbusbetjening af
Norddjurs Kommune i 2007 på følgende vilkår:

- at der etableres en betjeningsoverenskomst mellem Randers Kommune og
Norddjurs Kommune for aftaleperioden, som angiver nærmere vilkår for aftalen

- at en aftale om betjening af dele af Norddjurs Kommune er indgået senest den
30. juni 2006

- at der som udgangspunkter er tale om samme betjenings-, service- og betalings-
niveau som i 2006 

- at betjeningen af Norddjurs Kommune varetages af personale ansat ved Ran-
ders Bibliotek
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- at materialerne er Randers Kommunes ejendom 

- at bogbusserne efter opløsning af biblioteksforbundet overgår til Randers Kom-
mune

- at sammenlægningsudvalgene godkender en betjeningsoverenskomst.

Af svarskrivelsen fremgår, at der forventes en tilbagemelding senest den 1. decem-
ber 2005. De skitserede vilkår er af den administrative styregruppe tiltrådt med for-
behold for Sammenlægningsudvalgets beslutninger om fremtidig struktur.

Som det fremgår et andet sted i redegørelsen har kommunerne i biblioteksforbundet
mulighed for at overtage bogbusser, varebil m.v. ved opløsningen. Dette gælder
naturligvis også Rougsø og Sønderhald Kommuner, og dermed Norddjurs Kommu-
ne. 

Som nævnt er et vilkår for aftale, at bogbusserne efter opløsning af biblioteksfor-
bundet overgår til Randers Kommune. Dette medfører, at Sammenlægningsud-val-
get ikke kan overtage en eller flere bogbusser i forbindelse med opløsningen af for-
bundet, og dermed lade disse busser indgå i en biblioteksmodel for Norddjurs Kom-
mune, hvis der skal indgås aftale om overgangsordning for 2007.

Arbejdsgruppen anbefaler – forudsat bogbusbetjening ikke er en del af den frem-
tidige biblioteksstruktur – at der søges indgået aftale med Hovedbiblioteket i Ran-
ders om overgangsordning i 2007 på de skitserede vilkår, og at udkast til betje-
ningsoverenskomst således forelægges Sammenlægningsudvalget inden udgangen
af juni måned 2006.

- Biblioteksstruktur og konsekvenser ved ned-
læggelse af 1 eller flere filialer i Nørre Djurs Kommune - 

Status for biblioteksafdelinger i Nørre Djurs Kommune

Ørum Glesborg Voldby Gjerrild Bønnerup Fjellerup
Udlån 2004 43.642 19.539 1.753 16.501 12.334 9.065
Åbent/uge 23 timer 6 timer Nedl. 2005 9 timer 6 timer 5 timer
Til Ørum 0 km. 6 km. 14 km. 11 km. 10 km.
Til Grenå 13 km. 13 km. 10 km. 18 km. 21 km.
Indb. 2000 747 546 474 765 460
Indb. 2004 742 526 468 830 455
Udlån/indb.
2004

59 37 35 15 20

% af samlet 
udlån

42% 19% 16% 12% 9%

De 5 små filialer stod i 2004 for 58 % af det samlede udlån i Nørre Djurs Kommune.
Andelen er dette år lidt højere end sædvanligt, fordi Ørum Bibliotek var lukket i 3
uger på grund af flytning. Under alle omstændigheder må man sige, at filialerne til
sammen er en ganske væsentlig del af biblioteksbetjeningen i Nørre Djurs Kommu-
ne.
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Forestiller man sig, at alle de små filialer bliver nedlagt, vil afstanden til nærmeste
bibliotek være højst 11 km. (fra Bønnerup). 

Hvis alle de små filialer nedlægges, vil Ørum og Grenaa formodentlig komme til at
dække biblioteksbehovet i filialernes gamle betjeningsområde. Dog er det uvist, om
de 2 biblioteker vil kunne tiltrække alle brugerne fra filialerne. 
Den bedste måde til at opnå dette vil være at opruste Ørum (og Grenaa), således at
åbningstider og materialetilbud bliver så attraktive, at de kan få brugerne til at be-
væge sig længere for at komme på biblioteket.

Et andet scenarium kunne være at man, ud over biblioteket i Ørum, bibeholdt en af
filialerne. Her vil det være oplagt at overveje, om det skulle være filialen i Gjerrild
eller den i Bønnerup (Glesborg ligger tæt på Ørum og Fjellerup har meget dårlige
lokaleforhold). 

For Bønnerup taler, at afstanden til nærmeste bibliotek er størst (11 km., mod 10 i
Gjerrild), og at befolkningsudviklingen er positiv i området.

For Gjerrild taler, at aktiviteten i forvejen er stor, og at Gjerrild-Bønnerup Friskole
mod betaling bruger filialen som skolebibliotek.

Økonomiske konsekvenser ved nedlæggelse af biblioteksfilialer
i Nørre Djurs Kommune

Fjellerup Glesborg Bønnerup Gjerrild
Ejendomsud-
gifter

8.000* 8.000* 40.000** 25.000*  **

Udlånsmateri-
aler

33.000 50.000 48.000 65.000     

Personale
*****

89.000 50.000 79.000 144.000

EDB-drift og
tlf + kørsel
****

14.000 12.200 14.000 14.000

Indtægter - 55.000 ***

I alt 144.000 120.200 181.000 193.000

* beløbene fremgår ikke af noget budget, men er den skønnede værdi af bi-
bliotekets gratis husly hos andre institutioner.

** De to ejendomme kan ikke umiddelbart sælges, hvis bibliotekerne nedlæg-
ges. I Gjerrild ligger biblioteket i samme bygning som Nørre Djurs Egnsarkiv. I
Bønnerup deler biblioteket bygning med hjemmeplejens mødelokale.

*** Gjerrild Bibliotek sælger skolebiblioteksbetjening til Gjerrild-Bønnerup
Friskole (55.000 kr./år).

**** De 11.000 er ca. 9.200 for drift at ADSL-linie og 1.800 kr. til telefon. Kørsel
er anslået til en ottendedel af de totale kørselsomkostninger på 21.000 kr. pr.
år.
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Der er ikke regnet med en besparelse på grund af et mindre antal licenser til
bibliotekssystemet. Hvis filialerne nedlægges forventes licenserne brugt i
andre afde-  linger.

*****Selvom der er indregnet en lønbesparelse er der ikke taget stilling til de
per-sonalepolitiske konsekvenser af eventuelle filialnedlæggelser.

- Udvidelse af Rougsø Bibliotek -

Rougsø Bibliotek.
Rougsø Bibliotek er beliggende centralt i Ørsted by på adressen Rougsøvej 73 B,
8950 Ørsted.
Biblioteket har netop haft 25 års jubilæum. Biblioteket blev oprindeligt placeret i gam-
le skolebygninger nær kirken, men ikke særlig centralt i byen. I 2001 købte kommu-
nalbestyrelsen det tidligere posthus, som blev opført i 1979 hertil flyttede biblioteket
og det nye Rougsø Bibliotek blev indviet i august 2002, og udlånet er siden flytningen
til nye lokaler steget markant.

Bygningen er på ca. 250 m , stærk og med fuld kælder. Lokalerne på ”stueplan” blev2

gennemgribende renoveret og ændret med ny indgang m.v. Kælderrummene an-ven-
des som depotrum, men blev af økonomiske årsager ikke renoverede. Renoveres de,
og adgangsforholdene til dem forbedres, er der brugbare lokaler i kælderen.

Socialministeriet godkendte i 2004 en ansøgning fra Rougsø Kommune om tilskud til
områdefornyelse i Ørsted midtby. Kommunen blev tildelt 800.000 kr. forudsat kom-
munen afholdt udgifter på 1,6 mio. kr. – i alt 2,4 mio kr. Midlerne skal bruges til en
generel forskønnelse af bymidten, udvidelse af biblioteket til blandt andet benyttelse
af byens borgere og foreninger samt til regulering af trafikken gennem byen. Kommu-
nen har fem år til at gennemføre byfornyelsen regnet fra det tidspunkt, hvor program-
met godkendes. Tidsplanen omfatter således perioden 2005-2009 - foreløbig med
biblioteksudvidelse planlagt til 2007.

Biblioteket er ”nabo” til en lille offentlig toiletbygning, som ikke er tidssvarende og
som ønskes erstattet. Endvidere er biblioteket ”nabo” til byens busholdeplads med
parkeringsmuligheder og overdækkede ventefaciliteter. En udvidelse af biblioteket vil
medføre nedlæggelse af parkeringspladser. Der er planlagt nye p-pladser som led i
områdefornyelsen et andet sted, og det resterende antal p-pladser ved biblioteket
skønnes at være tilstrækkeligt til at dække behovet for brugerne af biblioteket.

Der er gode udvidelsesmuligheder for Rougsø Bibliotek. Den ideelle udvidelse er
tredelt. For det første en udvidelse af de biblioteksfaglige lokaler, dernæst en udvidel-
se med møde- og toiletfaciliteter og endelig en mindre forbedring af kælderrum. En
renovering af udearealet afslutter projektet.

Mulighederne kan kombineres forskelligt. I det følgende beskrives 2 modeller for ud-
videlse.

De angivne m  er opgivet som udvendige mål.2

Model 1:
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Model 1 er den mest omfattende, og udvidelsen kan beskrives således:

De biblioteksfaglige lokaler:
Bygningen forlænges i hele sin bredde mod syd mod eksisterende p-plads. Udvidel-
sen omfatter ca. 150 m . I gavlen placeres en 3,5 m bred glaskarnap. Udvidelsen2

bruges til en ny læsesal på ca. 32 m , der efter behov kan sammenlægges med de-2

potrum på 15 m , medens resten tillægges nuværende bibliotekslokale. Rummet giv-2

er mulighed for benyttelse til kulturelle arrangementer som børneteater m.v. Eksi-
sterende lokale til børneafdeling indrettes til nyt kontor med tekøkken og frokostmu-
lighed. Børneafdelingen flyttes til eksisterende læsesal.

Desuden forbedres indgangspartiet ved bygningen.

Mødelokaler m.v.:
Bygningen forlænges i hele sin bredde mod nord. Udvidelsen omfatter ca. 50 m . I2

lokalerne placeres et mødelokale på ca. 20 m , rengøringsrum og toilet samt gan-2

gareal med forbindelse til bibliotekslokalet. Desuden etableres 2 toiletter, der benyt-
tes som offentlige toiletter med adgang udefra til erstatning af gammel nedslidt toilet-
bygning, der er beliggende i nærheden af biblioteket, og som nedrives. Lokalerne kan
aflukkes og bruges separat om aftenen uden adgang til bibliotekslokalerne. Denne
del har sammenhæng med områdefornyelsen.
 
Kælderlokaler:
Der har tidligere været planer om en mere gennemgribende renovering af kælder-
lokalerne. På grund af lav loftshøjde og væsentlig udgravning til adgangsforholdene
m.v. opgives dette, og erstattes af en mere enkel renovering af lokalerne. Der ud-
føres dræningsarbejde, som medfører at personalerum med toiletter m.v. gøres mere
anvendelige, ligesom der indrettes lokale til ”chaufførstue” m.v. i forbindelse med
busholdepladsen ved siden af biblioteket. Endelig gøres depotrum m.v. mere an-
vendelige.

De samlede etableringsudgifter ved model 1 kan skønnes således:

Udgift
Tilslutningsudgifter 20.000 kr.
Håndværkerudgifter 2.295.000 kr.
Omkostninger, herunder uforudsete
udgifter 575.000 kr.
Inventar 400.000 kr.
Materialer 0 kr.
I alt 3.290.000 kr.

Model 2:
Model 2 er den mindst omfattende, og udvidelsen kan beskrives således:

De biblioteksfaglige lokaler:
Udvidelsen bliver som i model 1, men omfatter kun ca. 100 m . Der bliver ingen de-2

potrum, der som i model 1 kan tillægges læsesalen.  

Mødelokaler og kælderlokaler m.v.:
Som model 1.

De samlede etableringsudgifter ved model 2 kan skønnes at udgøre 2.785.000 kr.
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Model 1 giver mulighed for en bedre publikumsbetjening på grund af det øgede areal.
Der er her mulighed for betjening af flere borgere og der er bedre mødefaciliteter end
i model 2. Valg af model kan ses i forhold til den biblioteksbetjening, der i øvrigt til-
bydes borgerne i den vestlige ende af Norddjurs Kommune. Rummene giver mulig-
hed for benyttelse til kulturelle arrangementer som børneteater m.v., men i model 2
ikke i samme omfang som i model 1.

Alle etableringsudgifter er oktober 2005-priser fremskrevet til 2006-niveau. Priserne
forudsætter normal fundering.

Beregningerne indeholder ikke udgifter i forbindelse med tilslutning til IT-systemer,
idet disse udgifter medtages af Fokusgruppen for IT-området som sammenlægnings-
omkostning.

Beregningerne indeholder ikke udgifter til anskaffelse af materialer, idet det er for-
udsat, at Rougsø Bibliotek overtager den del af materialerne – ca. 10.000 enheder –
som er Rougsø Kommunes andel af beholdningen ved opløsningen af Randerseg-
nens Biblioteker.

Der er ikke i beregningerne ved model 1 eller 2 regnet med en relativ andel i tilskud-
det fra Socialministeriet til områdefornyelse. Der er heller ikke modregnet midler der
udbetales fra biblioteksforbundet Randersegnens Biblioteker, som andel i opspa- 
ringen til nye busser m.v.

Der er ligeledes ikke indregnet eventuelt tilskud fra puljer og fonde.

Der henvises til bilag 10 i rapportens bilagsmateriale.

- Etablering af bibliotek i Auning -

Lovgivningsmæssigt er der ikke et mindstekrav til et bibliotek, f.eks. antal enheder, der
kan lånes, men den nye bibliotekslov stiller mindstekrav til kommunens biblioteksvæsen
og den samlede materialebestand.
 
Erfaringer fra andre kommuner siger, at der i forbindelse med etablering af bibliotek i
Auning, er behov for mindst 450-500 m . 2

Såfremt huset skal opfylde flere formål – f.eks. mødelokaler og lokaler til kulturelle ar-
rangementer - skal der flere kvadratmeter til rådighed. 

Samspil med borgerservice/udmøntning af det lokale demokrati/andre interessen-
ter.
Et samspil mellem biblioteket og borgerservice vil kunne rumme synergieffekter omkring
fælles opgaver for såvel bibliotekspersonale som borgerservicepersonale. Eksempelvis
kunne man undersøge mulighederne for, at bibliotekspersonale kunne forestå borger-
serviceopgaver eller/og at kommunale administrative medarbejdere også kunne medvir-
ke til yderligere åbningstid for biblioteket.
Borgerne vil på denne måde få tilbudt flere timers åbningstid for begge funktioner.
Pladsmæssigt skal borgerservicefunktionen som minimum bruge et kontor med et par
PC-opkoblinger og et mødelokale. 

Den nye kommunalbestyrelse får - som udfordring - at inddrage borgerne i den nye
kommune.
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Der kan peges på, at én af mulighederne er at oprette borgerråd og brugerråd, ad hoc
eller permanente. Herudover er det vigtigt, at foreninger og frivillige anses for en væ-
sentlig ressource i relation til nærdemokratiet. 
Der bliver derfor brug for, at der i Auning findes et mødested, hvor politikere, kommunal-
bestyrelse, kommunale udvalg m.m. kan mødes og føre dialog lokalt. 

Vedrørende åbningstid og drift - i samspil med flere interessenter - åbnes der mulighed
for flere alternative løsninger.

Man kan også forestille sig en løsning, hvor andre interessenter inddrages.

Der skal her nævnes en biblioteksløsning, hvor der tænkes på et kulturelt mødested for
byen og området.

- Mødelokaler for foreninger og grupper af borgere
- Permanent kunstudstillingslokale
- Varmestue/læsestue
- Lokalhistorisk arkiv
- IT-café

På idéplan kan man forestille sig en løsning, hvor private og andre offentlige institu-    
tioner samles under samme tag:

- Posthus
- Kontorer/ejendomsmæglere/helse
- Banker
- Butikker   

Hvis huset betragtes som et kulturhus med mødesteder for flere aldersgrupper med til-
bud om mange forskelligartede aktiviteter, åbnes der mulighed for medfinansiering og
rådgivningsmæssig bistand via tipsmidlerne og hermed Lokale- og Anlægsfonden.   
Herudover skønnes det, at Indenrigsministeriets Landdistriktspuljer med husets be-
skrevne funktioner sandsynligt vil kunne yde tilskud.

Planlægning:
Der er flere steder i Auning by, hvor et bibliotek kan være placeret – f.eks.

- ved stationsbygningen
- i centret
- på rådhusgrunden
- ved skolen  

Ved stationsbygningen.
Meget attraktivt placering. Tæt ved bykernen. Tæt ved hallerne og skolen. Gode par-
keringsmuligheder. Et bibliotek i denne del af byen vil løfte og tilføre området en energi,
der kan medføre, at indkøbscentret ved Brugsen ikke vil skævvride byen. 

Kommuneplanændring. 
P.t. udlagt til boligfomål, men det er en mulighed at fremsætte forslag til ændringer i
kommuneplanen.
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Det er muligt at tilpasse bygningen efter behov med hensyn til borgerserviceskranke,
kultursted m.m.

Ved en placering nord for stationsbygningen skal der købes et stykke jord tilhørende
privatperson.

Der er udarbejdet et konkret forslag til bygning, som er tilpasset til omgivelserne. Byg-
ningen er på godt 500 m  og indeholder de nødvendige lokaler for et lokalbibliotek med2

mødelokaler for lokalområdet. Glasfacaden giver et arkitektonisk fornemt indtryk. 

Etablering af dette lokalbibliotek med den skitserede indretning understøtter arbejds-
gruppens visioner for biblioteksvæsenet i Norddjurs Kommune. 

I centret.
- På grunden, hvor der p.t. er vaskeri ved Vestergade-Kirkegade, 
- På grunden på hjørnet af  Kirkegade-Centervej.

Begge meget attraktive placeringer. Tæt ved centret. Parkering tæt ved.

Det udarbejdede skitseforslag kan ikke direkte overføres til denne beliggenhed. Behovet
for lokaler vil være det samme og udgifterne til anlæg også.

Anlægsudgifter.
Køb af ejendomme, som ligger på arealet: ca. 2,5-5 mil. kr. + nybyggeri.

Kombi-bibliotek ved Auning Skole.
Der henvises til afsnittet vedr. samarbejde mellem folkebiblioteker og skolebiblioteker
om fordele og ulemper i samarbejdsmodeller.

Skolebiblioteket bruger p.t. ca. 250 m .2

Tilbygning er nødvendig i næsten samme omfang som ved nybyggeri. 

Konsekvenser.
Samspil med skolebiblioteket. Intentioner ved kombi-biblioteksløsning: fælles budget,
fælles personale, fælles åbningstid og fælles ledelse. 
Mødelokaler og toiletter forefindes på skolen. 
Forholdsvis tæt ved bykernen.

Auning Skole har ikke megen plads til udearealer/legepladser. Adgangsforholdene skal
ændres radikalt. Løsningen er adgang fra Nyvangsvej med tilhørende parkering. Det vil
medføre megen trafik på Nyvangsvej, og betyde, at besøgende vil få stor gå-afstand til
bykernen. Adgangsforholdene til en borgerserviceløsning er ikke optimale.

Rådhusgrunden.
Den eksisterende murstensbygning (byrådssalen m.v.) er ikke egnet - grundet adgangs-
forholdene. 

Konsekvenser.
Central placering i byen. Attraktiv. Gode parkeringsmuligheder. 
 
Grunden og bygningerne kan sælges til andet formål. Barak-afdelingen skal anvendes
til formålet eller nybyggeri på grunden. Indeklimaet er ikke det bedste og vedligeholdel-
sesudgifterne vil være store.
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Anlægsudgifter.
Afhængig af løsningsmodellen. Den skønnede udgift herunder er udregnet i forhold til
etablering af ca. 500 m  bygning. 2

Ved stationen I bycentret
Tilslutningsafgifter 100.000 kr. 100.000 kr.
Håndværkerudgifter 6.180.000 kr. 6.180.000 kr.
Omk. – og uforudsete udgifter 1.400.000 kr. 1.400.000 kr.
Inventar 720.000 kr. 720.000 kr.
Materialer 2.400.000 kr. 2.400.000 kr.
Køb af jord/ejendomme m.v. Ca. 100.000 kr. 2,5-5 mil. kr. 
I alt 10.900.000 kr. ??

Alle etableringsudgifterne er november 2005-priser fremskrevet til 2006-niveau.
Priserne forudsætter normal fundering.

Beregningerne indeholder ikke udgifter i forbindelse med tilslutning til IT-syste-
mer, idet disse udgifter medtages af Fokusgruppen for IT-området som sammen-
lægningsomkostninger.

Med hensyn til materialer er der indregnet tilbagelevering fra bogbusordningen
med Randersegnens Biblioteker, hvor Sønderhald Øst godskrives for 7.428 ma-
terialer.

Et bibliotek bør som minimum have 19.000 materialer, hvorfor der er indregnet
køb af yderligere 12.000 materialer til en gennemsnitspris á kr. 200,-/stk.

Arbejdsgruppen har rettet henvendelse til firma, der leverer biblioteksinventar og
nøgletal for etablering af nyt bibliotek – med hensyn til inventar – er 1.500,-kr. /m .2

Herudover kommer udgifter til skranke, edb-udstyr, kontorplads.

Der henvises til bilag 11 i rapportens bilagsmateriale.
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Løsningsmodeller

Af indledningsafsnittet fremgår hvilke krav kommissoriet stiller til beskrivelsen af løs-
ningsmodeller. Således skal redegørelsen omfatte minimum 3 løsningsmodeller.

Arbejdsgruppen har valgt at beskrive 3 løsningsmodeller og i tilknytning hertil til- og
fravalgsmoduler.

Løsningsmodel 1 omfatter et bibliotekstilbud med stort set samme struktur og indhold,
som gælder den nuværende betjening i Norddjurs Kommune.

Løsningsmodel 2 og 3 er ens opbygget i strukturen, men med forskelligt service-    
niveau.  

De viste til- og fravalgsmoduler er i særlig grad tænkt som muligheder for supplement
til løsningsmodel 2 og 3.

Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til valg af løsningsmodel, men henviser til de be-
mærkninger, der er knyttet til de enkelte modeller. Arbejdsgruppen konstaterer dog, at
model 1 vanskeligt kan leve op til visionerne for Norddjurs Biblioteker

Model 1
Beskrivelse:

Hovedbibliotek i Grenaa.

Bogbusbetjening i den vestlige del af kommunen. En af bogbusserne fra det gamle for-
bund overtages, denne betjener de nuværende 12 bogbusholdepladser i den vestligste del
af kommunen med 21 ugentlige åbningstimer. Alle faste biblioteker bevares så der er lo-
kalbiblioteker i Ørsted, Fjellerup, Ørum, Glesborg, Bønnerup, Gjerrild og på Anholt.

Drift og service:
Belysning af konsekvenserne for service for borgerne set i forhold til nuværende service
og i forhold til visionerne:

Model 1 opretholder et meget decentralt bibliotekstilbud i den ene halvdel af den nye kom-
mune.
Modellen giver et mindre sammenhængende biblioteksvæsen med et uensartet serviceni-
veau både indholdsmæssigt og afstandsmæssigt.

Med det edbsystem Norddjurs Biblioteker har, er det ikke muligt fortsat at give bogbusbru-
gerne adgang til hverken internettet eller direkte til bibliotekssystemet. Disse brugere vil
derfor opleve en servicenedgang. Model 1 lever ikke op til bibliotekslovens intention om at
give brugerne adgang til internettet og heller ikke til visionen om at vejlede borgerne i den
nyeste IT-teknologi.
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Både bogbus og små filialer har forholdsvis kort åbningstid det enkelte sted og giver derfor
ikke den ønskede tilgængelighed og heller ikke muligheden for at blive det lokale møde-
sted og en kulturel dynamo i kommunens kulturliv.

De faste biblioteker fortsætter samme serviceniveau som nu.

- hele 1.000 kr. - 

Driftsøkonomi Driftsudgifter - Model 1: Status

 2006-priser 2006

   

Hovedbibliotek   

Materialer 948 948

Personaleudgifter 4.780 4.780

Ejendom 778 778

Inventar 73 73

Kulturelle arrang. 32 32

Administration 1.198 848

Andet 26 26

Indtægter -184 -184

Nettoudgifter 7.651 7.301

   

Lokalbiblioteker   

Materialer 889 889

Personaleudgifter 2.295 2.295

Ejendom 375 375

Inventar 79 79

Kulturelle arrang. 61 61

Administration og IT 516 1.108

Andet 59 59

Indtægter -93 -93

Nettoudgifter 4.181 4.773

   

Bogbus 2.204 2.204

   

Nettoudgifter i alt 14.036 14.278

Bemærkninger til driftsresultatet:

De beløb, som Rougsø og Sønderhald Kommuner p.t. betaler til Randersegnens
Biblioteker vedr. katalogiseringsbidrag, kontingent til Danbib, administra-
tion/bogbusservice og kontingent til Danmarks Biblioteksforening – i alt kr.
592.000,- er reduceret i udgifterne til lokalbiblioteker (administration og IT) og anslå-
et kr. 350.000,- er tilføjet hovedbiblioteket som merudgifter.

Der er indregnet 21 køretimer i bogbusordningen.

Fysiske rammer:
Beskrivelse af nyetableringer:
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Der er ikke taget stilling til, hvor bogbussen skal have “base”, dvs. hvor der er/skal være
garage eller hvor bogbussens “basis-bestand” skal/kan placeres.
Der vil indenfor en overskuelig fremtid skulle anskaffes en ny bogbus - opsparing hertil er
ikke indregnet.

Skønnede anlægsudgifter i 2006-niveau:

Køb af bogbus indenfor en overskuelig fremtid                                     kr. 2.500.000
- indtægter fra opsparing vedr. bogbus                                                 -       454.000
- indtægter vedr. værdi af bogbus/lastbil                                               -       127.000

I alt netto-anlægsudgifter                                                                       kr. 1.919.000

 (udgifter til opkobling på IT-systemer medtages ikke)

Anlægsudgifter er angivet i skønnet 2006-niveau på grundlag af overslag pr. oktober 2005.

Der henvises til vedlagte kort.
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Model 2
Beskrivelse:

Hovedbibliotek i Grenaa, bibliotek i Ørum, udvidet bibliotek i Ørsted, nyt bibliotek i Auning,
Anholt opretholdes. Filialerne i Fjellerup, Glesborg, Bønnerup og Gjerrild nedlægges. Bog-
busbetjening nedlægges.

Drift og service:
Belysning af konsekvenserne for service for borgerne set i forhold til nuværende service
og i forhold til visionerne:

Model 2 øger afstanden til et bibliotekstilbud for nogle af de nuværende bogbus- og filial-
brugere. Men modellen med et hovedbibliotek og tre faste lokalbiblioteker spredt i hele
kommunen giver et sammenhængende biblioteksvæsen med en ensartet adgang til hele
spektret af serviceydelser inkl. internetadgang.

Faste biblioteker med længere sammenhængende åbningstid giver øget tilgængelighed
med mulighed for at vejlede brugerne bedre, bl.a. i den nyeste IT-teknologi. Med faste bi-
blioteker åbnes der op for, at biblioteket bliver det lokale mødested og kulturelle samlings-
punkt. Det lokale bibliotek kan blive det neutrale, demokratiske torv, hvor borgerne får den
service og information, de har behov for.

Åbningstiden for hovedbiblioteket udgør 40 timer pr. uge og for lokalbibliotekerne 33 timer
pr. uge.

Fælles edb-system kan give bedre udnyttelse af materialerne, så man kan omprioritere
indkøb.

Større samlede personalegrupper giver større faglighed.

- hele 1.000 kr. - 

Driftsøkonomi Driftsudgifter - Model 2: Status

 2006-priser 2006

   

Hovedbibliotek   

Materialer 948 948

Personaleudgifter 4.780 4.780

Ejendom 778 778

Inventar 73 73

Kulturelle arrang. 32 32

Administration 998 848

Andet 26 26

Indtægter -184 -184

Nettoudgifter 7.451 7.301
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Lokalbiblioteker   

Materialer 1.300 889

Personaleudgifter 3.355 2.295

Ejendom 548 375

Inventar 115 79

Kulturelle arrang. 89 61

Administration og IT 1.470 1.108

Andet 86 59

Indtægter -136 -93

Nettoudgifter 6.827 4.773

   

Bogbus 0 2204

   

Nettoudgifter i alt 14.278 14.278

Bemærkninger til driftsresultatet:
Det er forudsat, at der overføres administrationsbidrag  - 3 x kr. 50.000,- - fra
lokalbiblio- tekerne til hovedbiblioteket.

Fysiske rammer:
Beskrivelse af nyetableringer:
Der bygges nyt bibliotek i Auning. Rougsø Bibliotek udvides.

Beskrivelse af evt. nedlæggelser:
Bogbusbetjening ophører. Filialerne Fjellerup, Glesborg, Bønnerup og Gjerrild nedlægges.

Skønnede anlægsudgifter i 2006-niveau:
    

Skønnede anlægsudgifter vedr. ændring i bibliotekstilbud i Auning og Ørsted 

       
Auning Ørsted I alt

Tilslutningsudgifter 100.000 20.000 120.000

Håndværkerudgifter 6.180.000 2.295.000 8.475.000

Omkostninger, herunder projektering 1.400.000 575.000 1.975.000

Inventar 720.000 400.000 1.120.000

Materialer 2.400.000 0 2.400.000

Andet - herunder jordkøb 100.000 0 100.000

I alt 10.900.000 3.290.000 14.190.000

 - indtægter vedr. opsparing til bogbus -454.000

 - indtægter vedr. værdi af bogbus/varebil -127.000

Samlede anlægsudgifter  13.609.000
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(udgifter til opkobling på IT-systemer medtages ikke)

Anlægsudgifter er angivet i skønnet 2006-niveau på grundlag af overslag pr. oktober 2005.

Der henvises til kortmaterialet i Model 3.
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Model 3
Beskrivelse:

Hovedbibliotek i Grenaa.
3 nogenlunde lige store lokalbiblioteker i Auning, Ørsted og Ørum, Anholt opretholdes.
Alle øvrige biblioteker og bogbusbetjening nedlægges.
Udvidet service i forhold til model 2 med Bogen-kommer-ordning til ældre i hele kommu-
nen, 
Børnehavebiblioteker, udbringning af bestilte materialer til lokale knudepunkter, f.eks. dag-
ligvarebutikker, flere kulturelle tilbud (f.eks. børneteater, Bogintroduktioner, flere “store”
forfatterarrangementer)udvidet åbningstid, øget materialeudbud, it-adgang og -undervis-
ning

Drift og service:
Belysning af konsekvenserne for service for borgerne set i forhold til nuværende service
og i forhold til visionerne:

Model 3 giver som model 2 nogle af de nuværende bogbus- og filialbrugere øget afstand
til et bibliotekstilbud. Men de giver i modsætning til model 1 et sammenhængende og no-
genlunde ensartet biblioteksvæsen, hvor borgerne har adgang til hele spektret af servicey-
delser inkl. internetadgang.

Bogen-kommer-ordning, Børnehavebiblioteker og udbringning til lokale knudepunkter tilgo-
deser de brugergrupper, der ikke selv kan bruge biblioteket på grund af manglende mobili-
tet eller tidspres i hverdagen. Bogen-kommer-service er til de ældre/handicappede, Børne-
havebiblioteker til småbørnsfamilierne. Andre kan bestille ønsket materiale til afhentning
hos f.eks. den lokale købmand. Udover en generel decentralisering af bibliotekstilbudet
tilgodeses også de brugere, der tidligere brugte bogbus/filialer ved disse tiltag.

Forholdsvis få faste biblioteker giver længere sammenhængende åbningstid på det enkel-
te bibliotek og dermed øget tilgængelighed. Dét øger bibliotekets mulighed for at være det
neutrale, offentlige rum, hvor borgerne har adgang til den information, de har behov for,
herunder også den nyeste IT. Større personalegrupper på de enkelte biblioteker giver øget
faglig ekspertise og dermed større mulighed for bedre formidling og vejledning af borger-
ne.

Som model 2 giver model 3 med faste biblioteker større mulighed for at være kulturel dy-
namo og samlingsstedet for kommunens kulturliv. Med flere kulturelle tilbud kan biblioteket
i højere grad medvirke til at formidle kulturarven og være et inspirerende oplevelsesrum.

Med f.eks. mindst et årligt børneteaterarrangement for alle 1½-6 årige i Norddjurs Kommu-
ne støtter biblioteket i højere grad børns faglige, personlige og sociale udvikling.

Med øget åbningstid, øget materialeudbud samt mere IT øger biblioteket også muligheden
for at fremme integration og social mobilitet. 

Se specifikation af udgifter i afsnittet om økonomi.
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- hele 1.000 kr. - 

Driftsøkonomi Driftsudgifter - Model 3: Status

 2006-priser 2006

   

Hovedbibliotek   

Materialer 948 948

Personaleudgifter 4.780 4.780

Ejendom 778 778

Inventar 73 73

Kulturelle arrang. 32 32

Administration 998 848

Andet 26 26

Indtægter -184 -184

Nettoudgifter 7.451 7.301

   

Lokalbiblioteker   

Materialer 1.300 889

Personaleudgifter 3.355 2.295

Ejendom 548 375

Inventar 115 79

Kulturelle arrang. 89 61

Administration og IT 1.470 1.108

Andet 86 59

Indtægter -136 -93

Nettoudgifter 6.827 4.773

   

Bogbus 0 2.204

   

Forbedret bibliotekstilbud  

Børnehavebiblioteker 100

Børneteater for 1½-6 årige 180

Bogen-kommer-ordning 150

Udbringning til knudepunkter  100 

Udvidet åbningstid – Grenaa 150

Udvidet åbningstid – lokalb. 170

Øget materialeindkøb 300

Årlige bogintroduktioner 60

Arr. populære forfattere 88

Øget fokus på IT 300

Nettoudgifter 1.598

Nettoudgifter i alt 15.876 14.278

Bemærkninger til driftsresultatet:
Det er forudsat, at der overføres administrationsbidrag  - 3 x kr. 50.000,- - fra lokal-
bibliotekerne til hovedbiblioteket.

Fysiske rammer:
Beskrivelse af nyetableringer:

Der bygges nyt bibliotek i Auning. Rougsø Bibliotek udvides. Udvidet kørselsordning.

Beskrivelse af evt. nedlæggelser:

Bogbusbetjening ophører. Filialerne i Fjellerup, Glesborg, Bønnerup og Gjerrild nedlæg-
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ges.

Skønnede anlægsudgifter i 2006-niveau:
    
Skønnede anlægsudgifter vedr. ændring i bibliotekstilbud i Auning og Ørsted 
       

Auning Ørsted I alt

Tilslutningsudgifter 100.000 20.000 120.000

Håndværkerudgifter 6.180.000 2.295.000 8.475.000

Omkostninger, herunder projektering 1.400.000 575.000 1.975.000

Inventar 720.000 400.000 1.120.000

Materialer 2.400.000 0 2.400.000

Bogen-kommer og børnehavebib. 220.000

Andet - herunder jordkøb 100.000 0 100.000

I alt 10.900.000 3.290.000 14.410.000

 - indtægter vedr. opsparing til bogbus -454.000

 - indtægter vedr. værdi af bogbus/varebil -127.000

Samlede anlægsudgifter  13.829.000

(udgifter til opkobling på IT-systemer medtages ikke)

Anlægsudgifter er angivet i skønnet 2006-niveau på grundlag af overslag pr. oktober 2005.

Der henvises til bilag 12 i rapportens bilagsmateriale samt vedlagte kort.
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Tilvalgsmodul
Beskrivelse:

Opretholdelse af filialer eventuelt i Gjerrild og/eller i Bønnerup.

Drift og service:

Belysning af konsekvenserne for service for borgerne set i forhold til nuværende service
og i forhold til visionerne:

Hvis man vælger at opretholde Bønnerup og/eller Gjerrild bibeholder man noget af den
nuværende decentrale struktur. Derved bliver både strukturen og bibliotekstilbudet forskel-
ligartet.

Bemærkninger til driftsresultatet:

Driftsudgifter vedrørende opretholdelse af filialerne – nærmere beskrevet under økonomi-
ske konsekvenser ved nedlæggelse af 4 biblioteksfilialer i Nørre Djurs:

Fjellerup:   kr.  144.000
Glesborg:   -    120.200
Bønnerup:  -    181.000
Gjerrild:      -    193.000

Fysiske rammer:
Beskrivelse af nyetableringer:

Ingen.
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Fravalgsmodul
Beskrivelse:

Ingen bibliotekstilbud i Auning. Såfremt der ikke etableres et bibliotekstilbud i Auning vil
det betyde et øget pres på Rougsø Bibliotek, således at driftsudgifter svarende til 50% af
bibliotekstilbuddet i Auning skal tilføres Rougsø Bibliotek.
Ejendomsudgifterne vil dog kunne reduceres med 1/3 af de samlede ejendomsudgifter til
de 3 lokalbiblioteker.

Drift og service:

Belysning af konsekvenserne for service for borgerne set i forhold til nuværende service
og i forhold til visionerne:

Hvis der ikke oprettes et bibliotekstilbud i Auning, er der en stor koncentreret befolknings-
gruppe, der ikke længere har et lokalt bibliotekstilbud. Der må forventes et øget træk på
Rougsø Bibliotek.

      Driftsudgifter - Model 2 Fravalg - Auning

2006-priser 2006-priser

Hovedbibliotek

Materialer 948 948

Personaleudgifter 4.780 4.780

Ejendom 778 778

Inventar 73 73

Kulturelle arrang. 32 32

Administration 998 998

Andet 26 26

Indtægter -184 -184
Nettoudgifter 7.451 7.451

   

Lokalbiblioteker

Materialer 1.300 1.083

Personaleudgifter 3.355 2.796

Ejendom 548 365

Inventar 115 96

Kulturelle arrang. 89 74

Administration og IT 1.470 1.225

Andet 86 72

Indtægter -136 -113

Nettoudgifter 6.827 5.598

   

Nettoudgifter i alt 14.278 13.049

Skønnede anlægsudgifter i 2006-niveau:

Anlægsudgifter til udvidelse af Rougsø Bibliotek jfr. model 2 og 3       kr. 3.290.000
+ indkøb af yderligere materialesamling                                                    1.000.000
-  indtægter fra opsparing vedr. bogbus                                                        454.000
-  indtægter vedr. værdi af bogbus/lastbil                                                      127.000
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I alt                                                                                                         kr. 3.709.000

(udgifter til opkobling på IT-systemer medtages ikke)

Anlægsudgifter er angivet i skønnet 2006-niveau på grundlag af overslag pr. oktober 2005.

Der er udarbejdet kort, der viser både til- og fravalgsmoduler. Kortet findes i rapporten
umiddelbart efter fravalgsmodulet .
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Opgaver til senere afklaring

Redegørelsen omfatter oplæg til overordnede beslutninger for så vidt angår biblio-
teksstrukturen og serviceniveau i Norddjurs Kommune.

Der er fortsat behov for at træffe en række beslutninger om administration på om-
rådet. Nogle af disse beslutninger afventer stillingtagen til struktur og serviceniveau.

Følgende forhold skal afklares senere:

- Reglement for brugernes benyttelse af biblioteket
- Opkrævning af gebyrer, salg af tjenesteydelser m.v.
- Kørselsordninger for biblioteksmateriale
- Placering af åbningstider
- Indkøbsaftaler
- Mellemkommunale betalinger
- Serviceydelser til særlige grupper
- Eventuelt oprettelse af brugerudvalg.
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Opsummering af  arbejdsgruppens  

anbefalinger

Der gøres opmærksom på, at der i nogle af redegørelsens afsnit forekommer egent-
lige anbefalinger fra arbejdsgruppen i forbindelse med organiseringen af Norddjurs
Biblioteker. Disse er:

- Visioner -

Norddjurs Biblioteker er de lokale, uforpligtende og dynamiske mødesteder

Norddjurs Biblioteker er det neutrale, offentlige rum, der finder og formidler informa-
tion til borgere og erhvervsliv

Norddjurs Biblioteker er en kulturel dynamo og samlingssted for kommunens kultur-
liv 

Norddjurs Biblioteker er de læringssteder, der støtter uddannelse på alle niveauer
og introducerer den nyeste teknologi for borgerne.

- Kultur- og servicetilbud, herunder borgerservice -

Arbejdsgruppen anbefaler , at Norddjurs Biblioteker indrettes med rum til formidling,
læring og samlingssteder for kommunens kulturliv.

I Norddjurs Kommune forventes, at der i de nuværende rådhuse i Grenaa, Gles-
borg, Allingåbro og eventuelt Auning, oprettes egentlige bemandede borgerservice-
centre. I givet fald må den geografiske afstand mellem borgerservicecentrene og
bibliotekerne i henholdsvis Grenaa, Ørum, Ørsted og eventuelt Auning anses for at
være så lille, at der ikke er grundlag for at etablere borgerservicecenter i biblioteker-
ne. 

Såfremt der ikke bliver et borgerservicecenter på rådhuset i Auning bør der på
grund af indbyggertallet i Auning og omegn i forbindelse med eventuelt etablering af
et bibliotek i Auning indrettes lokaler til bemandet borgerbetjening – eventuelt med
personale ”udlånt” fra et andet borgerservicecenter. 

På øvrige biblioteker vil borgerservice bestå i vejledning og information til borgerne,
herunder mulighed for og vejledning i internetbaseret selvbetjening.
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- Organisering og ledelse -

Arbejdsgruppen anbefaler, 

at folkebiblioteksvæsenet  i Norddjurs Kommune benævnes Norddjurs Biblioteker, 

at biblioteket i Grenaa bliver hovedbibliotek og at øvrige biblioteker betegnes som
lokalbiblioteker, 

at der udpeges en leder af Norddjurs Biblioteker og en afdelingsleder for hver af
lokalbibliotekerne, 

at der i den nærmere tilrettelæggelse af organisationen sikres en vidtgående udlæg-
ning af kompetence til hoved- og lokalbiblioteker samtidig med udnyttelse af mulig-
hederne for rationalisering og effektivisering og

at udlægningen af kompetence konkret sikres gennem aftalestyring, dels mellem
direktøren for området og lederen af Norddjurs Biblioteker, og dels mellem lederen
af Norddjurs Biblioteker og lokalbibliotekerne.

- IT-systemer og IT-service -

Arbejdsgruppen anbefaler, at Norddjurs Biblioteker anvender og vejleder borgeren i
brugen af den nyeste IT-teknologi.

- Samarbejde mellem skole- og folkebiblioteker -

Arbejdsgruppen anbefaler, at samarbejdet imellem skole- og folkebibliotek sker
efter model 2 og at det fremtidige samarbejde imellem områderne vil afgøre udvik-   
lingen i forskellige grader af samarbejdet.

- Overgangsordning i 2007 for den vestlige ende

 af Norddjurs Kommune -

Arbejdsgruppen anbefaler – forudsat bogbusbetjening ikke er en del af den fremtidi-
ge biblioteksstruktur – at der søges indgået aftale med Hovedbiblioteket i Randers
om overgangsordning i 2007 på de skitserede vilkår, og at udkast til betjeningsover-
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enskomst således forelægges Sammenlægningsudvalget inden udgangen af juni
måned 2006.

- Biblioteksmodeller -

Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til valg af løsningsmodel. 

Samtidig konstaterer arbejdsgruppen, at model 1 vanskeligt kan leve op til visioner-
ne for Norddjurs Biblioteker

Arbejdsgruppen videregiver hermed redegørelsen m/bilagssamling til videre be-
handling.

Den 30. november 2005

Tove Bonnerup, Peter Hjulmand Nielsen, Birgit Årsnes, Preben Brandstrup, Lars
Jørn Larsen, Kirsten Krogh, Merete Johansen og Johan Legarth
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