
Notat om bogbusbetjening i den vestlige ende af Norddjurs kommune som 
overgangsordning for året 2007. 
 
 

Indledende bemærkninger: 

 

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. 

 

Det må  forudses, at det ikke er muligt et etablere et bibliotekstilbud, der er klar til drift  inden 

udgangen af 2006. Sammenlægningsudvalget har derfor den 8. februar 2006 besluttet,  at  der søges 

indgået aftale med Hovedbiblioteket i Randers om overgangsordning i 2007 på de eksisterende  

vilkår, under forudsætning af, at fortsat bogbusbetjening fra Randersegnens Biblioteksvæsen ikke er 

en del af den fremtidige biblioteksstruktur. Sammenlægningsudvalget godkendte desuden, at 

bogbusserne efter opløsning af biblioteksforbundet overgår til Randers kommune.  

 

På baggrund af  en konkret forespørgsel til Randers kommune om muligheden for et samarbejde har 

Hovedbiblioteket i Randers den 29. september 2005 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 Nordjurs Kommune er indgået senest den 30. juni  2006 

 
• At der som udgangspunkter er tale om samme betjenings-, service- og betalingsniveau som i 

2006  
 

• At betjeningen af Norddjurs Kommune varetages af personale ansat ved Randers  
Bibliotek 

 
• At materialerne er Randers Kommunes ejendom  
 
• At bogbusserne efter opløsning af biblioteksforbundet overgår til Randers Kommune 

 
• At sammenlægningsudvalgene godkender en betjeningsoverenskomst 



 

 

Der skal således aftales en betjeningsoverenskomst mellem Randers kommune og Norddjurs 

kommune senest den 30. juni 2006. 

 

Som oplæg til forhandlingerne herom kan følgende oplyses: 

 

Status på bogbusbetjening 2006: 

 

I Rougsø kommune betjenes 10 byer/steder  med i alt  12,25 timer pr. uge. Følgende steder betjenes: 

Allingåbro, Georgsminde, Gjesing, Hevring, Holbæk, Lystrup, Nørager, Tustrup, Vivild og Voer. 

Heraf betjenes Allingåbro og Vivild  med henholdsvis 3,25 timer og 3,0 timer ugentligt, medens 

resten betjenes med mellem 0,5 og 1,25 timer pr. uge. 

 

I Sønderhald øst betjenes 2 byer, nemlig Øster Alling med 1,7 timer og Auning med 9,0 timer pr. 

uge, i alt 10,7 timer. 

 

Samlet betjenes således 12 byer/steder med i alt 22,95 timer 

 

 

Status på økonomi 2006: 

 

Udgifterne til bogbusbetjening incl. administrations-/overbygningsudgifter, men excl. udgifter til 

katalogiseringsbidrag og DanBib udgør henholdsvis 1.561.600 kr. for Rougsø kommune og 

1.127.000 kr. for Sønderhald (øst) kommune  – i alt  2.688.600 kr.  i 2006-priser. I 2007-priser 

udgør beløbet ca. 2.750.000 kr. 

 

Der betales for en holdetid i Sønderhald på 19,5 timer, heraf udgør holdetiden 10,7 timer i 

Sønderhald Øst. 

 

 

 



 

Alt efter hvilke forudsætninger der lægges til grund, kan timepriserne opgøres således i 2006, idet 

der i det følgende er redegjort for betaling for bogbustimer for Rougsø og Sønderhald kommuner i  

2006 ifølge det af Forbundsstyrelsen godkendte budget: 
   
hele 1.000 kr.   
   
Budget i alt Rougsø Sønderhald *) 
Bogbus 1.261 2.007 
Administration 301 391 
Katalog.bidrag 44 46 
Danbib 19 20 
I alt 1.625 2.464 
   
Holdetimer 12,25 19,5 
   
   
Timepris – bus 102,939 102,923 
Timepris - m/adm. 127,510 122,974 
Timepris - i alt 132,653 126,359 
   
*) før deling   
 

Det bemærkes, at forskellen i timeprisen m/administration mellem Rougsø og Sønderhald 

kommune skyldes, at Rougsø kommunes faste bibliotek er omfattet af administrationsudgifter. 

 

Prisen må herefter antages at udgøre max. 123.000 kr. pr. holdetime i 2006-priser  

Prisfremskrivning til 2007-priser må forventes – her angivet til 127.000 kr. Prisfastsættelse sker i 

øvrigt efter forhandling med Randers kommune, og vil evt. også afhænge af, hvilken bustype der 

anvendes til betjening.  

 

 

Løsningsmodeller for en overgangsordning: 

 

I den forespørgsel, som arbejdsgruppen for udvikling af bibliotekstilbud i Norddjurs kommune 

rettede til Hovedbiblioteket i Randers, blev det anført, at betjening så vidt muligt skal omfatte de 

største bysamfund – f.eks. 15-20 timer pr. uge i alt. En anden mulighed er at betjene området i stort 

set samme omfang som nu, således at også små holdesteder tilgodeses i en overgangsperiode. 

 



Norddjurs kommune kan fremsætte ønske om omfanget af betjening, men det er Randers kommune 

der afgør, i hvilket omfang betjening kan ydes. Dette afhænger af Randers kommunes 

biblioteksløsning og kapacitetsmulighed. 

 

I det følgende knyttes kommentarer og økonomioplysninger til de 2 modeller: 

 

Model 1: 

Betjening i større bysamfund med 15 timer pr. uge. 

 

Betjening sker i bysamfund, der i 2006 har 2 timers holdetid eller derover. Fordelingen kunne være 

således: Allingåbro 4 timer, Vivild 3 timer, Auning 8 timer – i alt 15 timer. 

 

Denne betjening kunne suppleres ved, at Rougsø Bibliotek får èt årsværk ekstra, således at 

åbningstiden kan øges fra nuværende 18 timer pr. uge til 30 timer pr. uge.  

 

Forøgelsen med et årsværk skal ses i lyset af, at Norddjurs kommune er forpligtet til at overtage 

2,12 bibliotekarer fra Randersegnens Biblioteker – eller som alternativ hertil at betale Randers 

kommune for fratrædelsesordning for personalet. Uanet hvilken biblioteksmodel der vælges for 

Norddjurs kommune, bliver der behov for ansættelse af flere bibliotekarer. 

 

Økonomien i denne model kan forsigtigt opgøres således: 

 

15 timer à max. 127.000 kr. = 1.905.000 kr., hvortil skal lægges udgiften til èt årsværk = 400.000 

kr. = i alt 2.305.000 kr.  

 

 

Model 2: 

Betjening i større og mindre bysamfund med  ca. 20 timer. 

 

Som nævnt bliver der reelt betjent holdesteder med 22,95 timer, men der er ikke midler til betjening 

af mere end max. 21 timer. Timerne fordeles på flest mulige holdesteder i samme omfang som nu – 

dog sker der ingen betjening på de holdesteder, som har mindst udlån. 



 

Økonomien i denne model kan forsigtigt opgøres således: 

 

20 timer a` max. 127.000 kr. = 2.540.000 kr. 

 

 

Begge modeller: 

For begge modeller gælder, at  der kan komme tillægsudgifter til katalogiseringsbidrag og DanBib, 

men at dette samlet set forventes at udgøre under 100.000 kr. 

 

Skal der ske institutionsbetjening i overgangsperioden, må dette prioriteres inden for den afsatte tid 

i modellerne. 

 

Endelig forudsættes for begge modeller, at Rougsø Bibliotek kan opretholde sin IT-aftale med 

Randers Bibliotek i 2007. 

 

 

Afsluttende bemærkninger: 

 

Valget af model vil blandt andet  afhænge af hvilken biblioteksløsning der bliver den fremtidige for 

Norddjurs kommune – eller nærmere betegnet, om en bogbusløsning med betjening af små 

holdesteder indgår i den fremtidige betjening. I givet fald er model 2 mest nærliggende.   

 

Peges derimod på en løsningsmodel med få lokalbiblioteker, herunder nybygger i i Auning, og evt. 

udvidelse af Rougsø Bibliotek, må model 1 anses for den mest nærliggende.  

 

Den fremtidige biblioteksløsning kendes ikke på nuværende tidspunkt, og model 1 foretrækkes, dels 

fordi det er den enkleste i en overgangsperiode, og dels fordi den skaber det største økonomiske 

råderum. 

 

Den 20. februar 2006 

J.Legarth 


