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Svar på høring om Notat om alternative besparelsesforslag i relation til budgetforlig for 2019 
 
Vi har fokuseret på at uddybe beskrivelsen af de serviceforringelser, brugere af Svendborgs Biblioteker vil 

opleve, i forlængelse af følgende foreslåede indsatser: Ophør af åbningstid, Effektivisering af 

lokalbibliotekerne og Omlægning af børnehavebiblioteker. 

 

Ophør og ændring af åbningstid 

Fokus er her lukketid om fredagen.  

Det statistiske grundlag, som ligger til grund for denne beslutning mener personalet er for usikkert. Tallene 

er trukket fra en kort periode på tre uger og er dermed ikke repræsentative for hele året. Med så kort et 

interval vil statistiske beregninger potentielt have stort udsving alt efter periode1. Nye dørtællere er 

årsagen til at det ikke er muligt at beregne på længere intervaller. 

Det generelle billede er, at særligt fredag eftermiddag har mange besøgende helt frem til den, i forvejen, 

fremrykkede lukketid kl. 17.00. Med en ny lukketid kl. 16 om fredagen vil der blive stærkt begrænset 

adgang for alm. arbejdende borgere. Børnefamiliers vane med at gå på biblioteket efter endt arbejde og 

skoledag bliver næsten umuliggjort med den nye åbningstid om fredagen. 

En reduktion af åbningstider har også konsekvenser for bibliotekets arrangementer. Bibliotekets populære 

fyraftenscaféer om fredagen skal evt. gentænkes. 

 

Effektivisering af lokalbibliotekerne 

Sommerlukning betyder ingen bemanding og kørsel til lokalbibliotekerne i en 3 ugers periode. 

Sommerlukning af lokalbiblioteker vil medføre meget lang ventetid på bestillinger der ikke bliver 

eksekveret. Til hverdag hentes bestilte materialer ind fra filialer dagligt, men besparelsen betyder, at man 

må vente op til 3 uger på at få sit bestilte materiale uanset tilhørsfilial. Vi forudser, at denne 

serviceforringelse især vil ramme børn, ældre og læsesvage, der ikke på egen hånd kan opsøge materialet 

på de åbne biblioteker.  

Herudover vil personalet påpege nødvendigheden af en generel oprydning og påpladssætning af afleverede 

materialer er en nødvendighed, ellers vil lokalbibliotekerne ikke være et indbydende tilbud i 

sommerperioden. 

 

Omlægning af børnehavebiblioteker 

Besparelsen vil indebære en serviceforringelse for de institutioner, børn og forældre, der ikke længere skal 

være en del af ordningen, hvor der har været nem adgang til bøger og litteratur også til hjemlån. De 

foreslåede besparelser reducerer antallet af børnehavebiblioteker i Svendborg Kommune fra 20 til 10.  

Som indskudt bemærkning kan det nævnes at intentionen er, at de resterende institutioner i ordningen 

bliver en bedre og udvidet version af det traditionelle Børnehavebibliotek med større fokus på sprog og 

sprogdannelse. 

                                                           
1 Fredage kl. 16-17 i perioden 1.10-16.11. 2018 = 8,86% mod 1,3% i notatet for alternative besparelsesforslag. 


