Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg
Økonomiforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Høringssvar til Plan for Københavns Biblioteker 20192023
Vanløse Lokaludvalg har med interesse læst og drøftet
”Plan for Københavns Biblioteker 2019-23” og takker for
at blive hørt herom. Vi fremsender hermed høringssvar
til planen for dette vigtige lærings- og kulturområde i
Københavns Kommune.

29. august 2019
Sagsnr.
2019-0223030
Dokumentnr.
2019-0223030-2
Sagsbehandler
Mikkel Larsen

Overordnet afspejler de fire fokusområder og tretten
konkrete indsatser som beskrevet i den nye
biblioteksplan en række gode prioriteringer og forslag til
indsatser for biblioteksområdet. Som ved andre planer
afspejler prioriteringerne i planen også nogle fravalg,
som ikke får samme opmærksomhed.
Vanløse Lokaludvalg finder det afgørende for en
biblioteksplan, skrevet i 2019, at den adresserer
udfordringerne omkring digital dannelse og en styrkelse
af den reelle brugerinddragelse.
Vanløse Lokaludvalg har derfor valgt i dette svar alene at
pege på to elementer i planen; et punkt, som mangler
helt (digital dannelse); og et punkt, som på trods af
mange ord fremstår utydeligt og uforpligtigende
(Brugerbehov og borgerinddragelse). Endelig
inddrager vi lokale erfaringer med at samlokalisere
bibliotek og kulturhus i Kulturstationen Vanløse.
Digital dannelse
Der er i den nye biblioteksplan et tydeligt fokus på
behovet for flere, bedre og sammenhængende digitale
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løsninger; men der savnes et tilsvarende fokus på digital
dannelse. Vanløse Lokaludvalg mener, at Københavns
Biblioteker har en særlig forpligtigelse på linje med
introduktion til litteratur, kildekritik og kulturforståelse
bredt til at styrke den digitale dannelse. En styrkelse af
hjælp til borgernes adfærd, kildekritik og navigation i den
digitale verden bør være et indsatsområde i den
kommende periode. Behovet er presserende aktuelt og
stort på tværs af aldersgrupper og uddannelsesniveau,
og det bør derfor indskrives som en egentlig indsats i
den kommende periode.
Brugerbehov i centrum
Vanløse Lokaludvalg ønsker, at biblioteksplanen i højere
grad uddyber og forpligter sig på en konkret
brugerinddragelse. I den fremlagte plan fremhæves det,
at brugernes behov skal være i centrum, men planen
taler om statistisk brug af data om borgernes
biblioteksforbrug og brugerundersøgelser. Tiltag som
reelt lægger afstand til en egentlig inddragelse af
borgerne. Et initiativ i planen er bl.a., at bibliotekerne i
højere grad skal samarbejde med kulturhusene om
brugerdrevne tiltag. At Københavns borgere inddrages
og aktiveres omkring bibliotekerne og kulturhusene er vi
i Vanløse Lokaludvalg som udgangspunkt glade for, men
samtidig efterlyser vi en konkret uddybning på, hvordan
brugerinddragelsen reelt etableres, så brugerne bliver
andet end og mere end tovholdere for bibliotekarernes
læseklubber eller dørmænd for musikarrangementer.
Samlokalisering af bibliotek og kulturhus i
Kulturstationen Vanløse.
Ovenstående om brugerinddragelsen ligger i
forlængelse af vores konkrete erfaringer i Vanløse, hvor
der tidligere var et tæt samarbejde mellem
Kulturstationen, Biblioteket, Brugerbestyrelsen og
Vanløse Lokaludvalg. I dag er brugerbestyrelsen nedlagt,
og vi oplever generelt en kortsigtet borgerinddragelse,
der desværre udmønter sig i alt for mange
skrivebordsløsninger på problemer i den daglige drift af
den samlokaliserede Kulturstation og bibliotek.
Skrivebordsløsninger, som på afstand kan virke rationelle
og fornuftige, men som i praksis virker nedbrydende for
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fællesskaber og det kulturliv, som skulle være her. Det
skaber apati blandt de aktive borgere og gør derfor
udfordringen med at sætte borgernes behov i centrum
langt større.
I Vanløse Lokaludvalg oplever vi ofte frustrerede
foreninger og borgere, der har svært ved at få den
nødvendige hjælp (fagligt- og ressourcemæssigt) til at
etablere brugerdrevne aktiviteter på Kulturstationen. Det
skyldes bl.a. at biblioteks- og kulturhuspersonalet er
blevet færre i antal og ressourcer (f.eks. praktisk
understøttelse) og ligeledes har dele af personalet flyttet
kontor, så de ikke længere sidder lokalt i Vanløse og tæt
på deres brugere, men i kontorfællesskaber andre steder
i København.
Vi håber derfor, at der med initiativet til bedre
borgerinddragelse og flere brugerdrevne aktiviteter
også følger løsninger og de nødvendige investeringer
med, således at brugerne får en nemmere indgang til
bibliotekerne og kulturhusene og en større opbakning til
brugerdrevne aktiviteter.
Uden at adressere ovenstående udfordringer ender
biblioteksplanen nemt med at skabe et bibliotekssystem
i København, som bevæger sig væk fra borgernes reelle
behov og de flotte og rigtige ord i planen.
Med venlig hilsen
Bent Christensen
Formand for Vanløse Lokaludvalg

