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Sagsfremstilling
Tænketanken ’Fremtidens Biblioteker’ har udarbejdet rapporten ’Folkebibliotekernes 
samfundsøkonomiske værdi’. Målet med rapporten er at sætte fokus på den 
samfundsøkonomiske værdi bibliotekerne tilfører samfundet og derigennem styrke deres 
position som både lokale og nationale kulturinstitutioner. 
 
Rapporten lanceres officielt den 20. januar 2015 i Industriens Hus i København. I 
forbindelse med den nationale lancering forventes Varde biblioteker at blive omtalt. 
Ligeledes planlægges en lokal lancering af rapporten med vinklen ’Biblioteket er ikke, 
hvad det har været’. 
 
Flere af rapportens hovedpointer giver anledning til at tænke i nye løsninger på Varde 
Bibliotek: 
 
Rapporten viser blandt andet, at personer med lav indkomst og lav uddannelse oftere 
end andre grupper bruger biblioteket som mødested. Bibliotekets rolle som socialt 
centrum giver sig blandt andet udtryk i, at antallet af besøgende på bibliotekerne har 
udviklet sig stabilt de senere år på trods af, at antallet af fysiske udlån er faldet. 
Et udviklingsområde for Varde Bibliotek kunne være et øget samarbejde med 
eksempelvis SSP, sociale boligområder og ikke mindst skolerne. 
 
Der er ingen tvivl om, at det fysiske bibliotek er under forandring. Antallet af besøgende 
har udviklet sig stabilt til trods for, at antallet af fysiske udlån er faldet. Det betyder, at 
det fysiske rum på biblioteket har værdi udover selve udlånet af f.eks. bøger og musik. 
Dette er der stort potentiale i. 
For Vardes vedkommende kan det have betydning for, hvorledes vi vælger at indrette 
fremtidens bibliotek; Indretningsprocessen er i gang og kan med fordel kobles sammen 
med Varde Kommunes nye vision – Varde i ét med naturen. 
 
Bibliotekerne spiller desuden en stor rolle i forbindelse med børns læsefærdigheder. 
Rapporten peger videre på, at bibliotekerne er med til at bryde den negative arv, da 
bibliotekerne tiltrækker børn, hvor læsning ellers ikke er en del af dagligdagen.
I forbindelse med nyt fælles bibliotekssystem KOMBIT, der forventes at blive udrullet i 
Varde i 2016, er det oplagt at øge samarbejdet mellem folkebibliotekerne og 
skolebibliotekerne.
 
Ifølge rapporten anslås det at bibliotekerne med undervisning i digitale medier bidrager 
til samfundsøkonomien med 100 – 200 mio. kr. årligt. Hvis bibliotekerne skal øge deres 
samfundsværdi gennem digital omstilling, kan det ske ved at tage fat i de borgere, der 
har allersværest ved at klare sig digitalt.
I Varde kunne det være relevant at drøfte ressourceforbruget på digital undervisning, 
ligesom man kunne undersøge muligheden for et partnerskab med ældreplejen omring 
undervisning i hjemmet. 
 
Rapporten peger på, at i den hastigt stigende mængde af information, kunne der ligge et 
uudnyttet potentiale i nye services, som bibliotekerne kan tilbyde borgere, virksomheder 
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og offentlige institutioner. Her er øget samarbejde med erhvervslivet et potentielt 
vækstområde for Varde Bibliotek. Et eksempel på hvordan det kan gribes an, er Infogate 
i Herning, som hyres af virksomheder til at hjælpe med informationssøgninger. 
Tænketanken ’Fremtidens biblioteker’ planlægger et temamøde i efteråret 2015 om 
’Bibliotekerne og erhvervslivet’. 

Konsekvens i forhold til visionen
Visionen medtages i Bibliotekets fremtidige arbejde.
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-01-2015

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.
 
Udvalget ønsker sagen på dagsorden til næste møde, hvor May-Britt Diechman kan 
deltage for en gennemgang af rapporten.
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