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Baggrund
Aarhus er på alle måder en mangfoldig kommune, 
geografisk, befolknings-, uddannelses- og alders-
mæssigt. Det stiller særlige krav til Borgerservice og 
Biblioteker – som er for alle – i forhold til nærhed, 
rummelighed og teknologisk udvikling – så vi kan 
møde borgerne dér, hvor de er.

Politikkens fem overordnede mål tager udspring i 
Aarhus Kommunes vision om Viden, Puls og Rødder 
og har samtidig afsæt i kommunens øvrige politikker 
omkring integration, kultur, børn og unge, sport og 
fritid osv.

De overordnede mål er:
 Synergi og struktur
 Inspiration og læring
 Medier og medieformidling
 Udvikling af Borgerservice
 Frem mod Multimediehuset

Denne folder beskriver i sammendrag Aarhus Kom-
munes politik for Borgerservice og Biblioteker for pe-
rioden 2011 til 2014. Politikken peger desuden frem 
mod åbningen af Urban MediaSpace Aarhus (Multi-
mediehuset) i 2014 og mod Aarhus som Europæisk 
Kulturhovedstad i 2017. Du kan læse politikken i sin 
helhed her: www.aarhus.dk/bobpolitik

Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden 
og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer 
skal fastholde bibliotekerne som samlingssteder og kulturcentre.

Af Rådmand
Marc Perera Christensen



viden:
•	 ved	gennem	Borgerservice	at	

give borgerne de oplysninger 
og viden, der skal til for den en-
kelte i dennes aktuelle situation.

•	 ved	at	understøtte	borgernes	
behov for overblik og sam-
menhæng i forhold til den store 
mængde af information, der er 
til rådighed.

•	 ved	at	give	borgerne	fri	og	lige	
adgang til et bredt og varieret 
medieudbud på bibliotekerne.

•	 ved	at	sammensætte	biblioteker-
nes tilbud, så de baserer sig på 
aktualitet, kvalitet og alsidighed.

Puls:
•	 ved	at	være	et	foretrukket	rum	

for inspiration, fordybelse, 
læring, kultur og oplevelse.

•	 gennem	etablering	af	Multime-
diehuset, som bliver et varetegn 
for viden, læring, oplevelse og 
kulturelle aktiviteter.

•	 gennem	et	borgerservicetilbud	
under stadig udvikling både i 
forhold til nye former for service 
og i forhold til nye måder at 
kommunikere med borgerne på.

rødder:
•	 gennem	formidling	og	vareta-

gelse af vores samfunds grund-
læggende demokratiske værdier.

•	 ved,	at	bibliotekerne	er	for	alle	
og inviterer alle borgere til at 
være en del af et kulturelt fælles-
skab. Det styrker Aarhus Kom-
munes sammenhængskraft.

vision
Borgerservice og Biblioteker giver Aarhus



synergi og struktur

koncept for medborgercentre 
– lokal fusion af bibliotek og borgerservice
De eksisterende biblioteker skal i samarbejde med nærmiljøets borgerne 
udvikles og etableres som medborgercentre, der kan give nærhed og skabe 
identitet og sammenhængskraft i lokalområdet. Medborgercentret skal 
være rammen om både bibliotekets kulturformidling, lokal borgerservice, 
formidling af kulturarv og andre borgerrettede og borgergenererede tilbud og 
aktiviteter – altsammen tilpasset de enkelte lokalsamfund.

Det betyder, at 
•	 der	skal	etableres	borgerservice	på	bibliotekerne	i	et	omfang,	der	passer	til	

lokalområdet.
•	 der	lokalt	skal	etableres	forpligtende	partnerskaber	med	andre	offentlige	

institutioner, private aktører og frivillige foreninger.
•	 der	etableres	ubetjent	åbningstid	på	yderligere	fire	lokalbiblioteker.	(Forud-

sætter Byrådets godkendelse af budgetudvidelse)
•	 medborgercentrene	bliver	vigtige	lokale	aktører	på	vejen	mod	Aarhus	som	

Europæisk Kulturhovedstad 2017.
•	 samarbejdet	mellem	arkiver,	biblioteker	og	museer	udvikles	for	at	styrke	

formidlingen af den lokale kulturarv.
•	 der	etableres	et	stadsarkiv	for	Aarhus.

Der hvor du er 
– og der hvor du skal hen



synergi og struktur  inspiration og læring
videnby for alle 

– hele livet

Aarhus skal være videnby 
for alle borgere hele livet
Bibliotekernes åbne og lystbetonede læringstilbud skal fortsat supplere byens 
formelle uddannelsessystemer med tilbud om livslang læring til byens borgere.

Det betyder, at 
•	 bibliotekerne	skal	udvikles	som	attraktive	og	inspirerende	tilbud.
•	 bibliotekerne	tilbyder	kvalificeret	læring	for	alle.
•	 borgernes	it-kompetencer	skal	understøttes	målrettet.
•	 børns	læsefærdigheder	skal	understøttes	og	suppleres.
•	 der	skal	etableres	og	videreudvikles	partnerskaber	omkring	læsning	rettet	

mod børn og læsesvage.
•	 der	skal	laves	forsøg	med	gensidig	sprogundervisning	i	samarbejde	med	

relevante parter.



 Medier og 
 medie formidling

et inspirerende tilbud til alle
Bibliotekerne skal tilbyde et bredt udvalg af de traditionelle (f.eks. bøger, mu-
sik og film) og af nye medieformer (f.eks. netmedier), så det samlede udvalg 
i både form og indhold appellerer til mange forskellige målgrupper.

Det betyder, at 
•			bibliotekernes	medievalg	skal	sikre	en	bred	og	inspirerende	vifte	af	tilbud	

baseret på kvalitet, alsidighed og aktualitet.
•			bibliotekerne	skal	indgå	i	etableringen	af	Danskernes	Digitale	Bibliotek.
•		der	skal	sikres	økonomisk	grundlag	for	højere	titel-	og	mediespredning	i	

bibliotekernes udvalg til borgerne.

inspirerende
– fysisk og digitalt indhold



 Udvikling af 
 Borgerservice

 Din naturlige indgang 
– til det offentlige

Borgerservice – med udgangspunkt i 
borgernes behov 
I samarbejde med kommunens øvrige afdelinger skal det afdækkes, hvor og 
hvordan borgernes sagsforløb løses bedst. 
Med den øgede selvbetjening skal det sikres, at alle borgere har lige adgang 
til borgerservice.

Det betyder
•	 etablering	af	en	vifte	af	tilbud	og	betjeningsformer	tilpasset	borgernes	

behov og kompetencer.
•			tilpasning	af	åbningstider	efter	lokale	behov.	
•			udvikling	af	borgernes	digitale	kompetencer	bl.a.	via	medbetjening,	intro-

forløb og it-kurser.
•		fokus	på	fordele	ved	digitale	services.
•	 udvikling	af	incitamenter	til	øget	brug	af	digitale	services.
•		deltagelse	i	udvikling	og	forbedring	af	digitale	løsninger	lokalt	og	nationalt.



 frem mod 
 Multimediehuset

et åbent og demokratisk hus for alle
Urban Mediaspace Aarhus (Multimediehuset) bliver det nye hovedbibliotek 
med optimal beliggenhed og optimale rammer for inspiration, læring og 
kultur. Se www.urbanmediaspace.dk.
Huset bygges på kerneværdier som: borgeren i centrum, livslang læring og 
fællesskab, mangfoldighed samt kultur og oplevelser.

Det betyder
•	 organisationsudvikling,	som	skal	understøtte	visionen	for	Urban	Media-

space Aarhus.
•			videreudvikling	af	indhold,	aktiviteter,	samarbejdsrelationer	og	samar-

bejdsformer.

 Multimediehuset 
– vartegn for Aarhus


