
Notat om alternative besparelsesforslag i relation til budgetforlig for 

2019. 

Indenfor pkt. 2-3-4 i reduktionsforslag kan der opstilles følgende alternative 

forslag for Biblioteket, budget 2019-2022 

Svendborg Bibliotek 2019 2020 2021 2022 

Ophør og ændring af åbningstid -330 -330 -330 -330 
Effektivisering af lokalbibliotekerne -80 -80 -80 -80 
Reducering af arrangementer -30 -30 -30 -30 
Omlægning af børnehavebiblioteker -40 -40 -40 -40 
Foreslåede besparelser -480 -480 -480 -480 

 

Ophør og ændring af åbningstid 

Reducering af åbningstiden fra mandag til fredag med en time samt at lukke på hovedbiblioteket om 

søndagen. 

Ophør af åbningstid om søndagen vil betyde, at der sker en harmonisering mellem sommer- og 

vintersæson, så der fremover vil være åbent 6 dage på hovedbiblioteket. 

Gældende åbningstid for Svendborg Hovedbibliotek:  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
8-19* 8-19 8-19 8-19 8-17 10-14 Åben i 

vinterhalvåret 
* Ved budgetbehandlingen for 2019 er det i delforlig 1 besluttet at reducere åbningstiden mandag med 2 timer fra kl. 

21 til kl. 19. 

Besøgstal uge 40-42 i 2018 

På hovedbiblioteket uge 40, 2018: 

Antal besøgende: 4.141 

- heraf var 1,9 % af besøgene om søndagen 

- heraf lå 2,8 % af besøgene i åbningstiden man-torsdag mellem 18-19 

- heraf lå 1,3 % af besøgene i åbningstiden fredag mellem 16-17 

Antal udlån i uge 40: 5.965 – heraf var 1,1 % af udlånene om søndagen. 

På hovedbiblioteket uge 41, 2018: 

Antal besøgende: 4.114 

- heraf var 3,0 % af besøgene om søndagen 

- heraf lå 3,3 % af besøgene i åbningstiden man-torsdag mellem 18-19 

- heraf lå 3,1 % af besøgene i åbningstiden fredag mellem 16-17 

Antal udlån i uge 41: 5.716 – heraf var 3,1 % af udlånene om søndagen. 

På hovedbiblioteket uge 42, 2018: 



Antal besøgende: 3.888 

- heraf var 3,9 % af besøgene om søndagen 

- heraf lå 1,7 % af besøgene i åbningstiden man-torsdag mellem 18-19 

- heraf lå 1,4 % af besøgene i åbningstiden fredag mellem 16-17 

Antal udlån i uge 42: 5.925 – heraf var 4,7 % af udlånene om søndagen. 

Forslag til nye åbningstider for Svendborg Hovedbibliotek: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
8-18 8-18 8-18 8-18 8-16 10-14 Lukket 

 

Forventet effekt: 

 2019 2020 2021 2022 

Ophør og ændring af åbningstid -330 -330 -330 -330 
 

Serviceforringelser: 

Brugeren vil ikke have adgang til hovedbiblioteket om søndagen – og åbningstiden mandag til fredag vil 

være reduceret med en time. Dog er de 6 lokalbiblioteker åbne med adgang 7-22 alle ugens dage. 

Personalemæssige konsekvenser: 

Hvis besparelse om ophør og reducering af åbningstid samt effektivisering af lokalbibliotekerne vedtages, 

vil det medføre reducering af medarbejder ressourcer. 

 

Effektivisering af lokalbibliotekerne 

Reduktion af medarbejdertimer i den bemandede åbningstid i ferieperioderne sommerferie (3 uger), 

påskeferie og juleferie. 

 

De 6 lokalbiblioteker er åbne med adgang 7-22 alle ugens dage. 

Der opretholdes betjening på lokalbibliotekerne – dog ikke i ovennævnte ferieperioder. 

 2019 2020 2021 2022 

Effektivisering af lokalbibliotekerne -80 -80 -80 -80 
 

Serviceforringelser: 

Brugeren vil ikke kunne hente hjælp fra bibliotekar på lokalbibliotekerne i ovennævnte perioder, og der 

køres ikke materialer ud til filialerne. Brugerne har dog mulighed for at reservere materialer hjem og 

eventuelt afhente dem på hovedbiblioteket. 

Personalemæssige konsekvenser: 

Hvis besparelse om ophør og reducering af åbningstid samt effektivisering af lokalbibliotekerne vedtages, 

vil det medføre reducering af medarbejder ressourcer. 

 



Reducering af voksenarrangementer 

 

 2019 2020 2021 2022 

Reducering af arrangementer -30 -30 -30 -30 
 

Serviceforringelser: 

Det kan for nogle brugere opfattes som serviceforringelser 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 

 

Omlægning af børnehavebiblioteker 

Indkøb af materialer til børnehavebiblioteksordningerne reduceres. Samtidig effektiveres 

børnehavebiblioteksordningen. Ordningen omlægges fra børnehavebiblioteket til et færre antal 

biblioteks-børnehaver – hvor institutionerne skal ansøge om at blive udvalgt til at indgå i 

ordningen. 

 2019 2020 2021 2022 

Reducering af materialeindkøb -40 -40 -40 -40 
 

Personalemæssige konsekvenser: 

Ingen 

 


