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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Bente Møller den 7. marts 

2022 vedr. trygheden på Vesterbro Bibliotek.  

 

Spørgsmål  
Af artikel i VesterbroLIV og debat på samme hjemmeside fremgår det, 
at der har været problemer med trygheden på Vesterbro Bibliotek. 
Dette er i flg. debatten løst med ansættelse af vagter. 

 

Spørgsmål 1 
Hvordan er bibliotekets åbningstid, og hvilke dele af den er bemandet? 

 

Svar 
Vesterbro Bibliotek har åbent mandag-lørdag kl. 8-20 og søndag kl. 8-
16. Mandag-fredag er der bemandet åbningstid kl. 14-17, og lørdag er 
der bemandet åbningstid kl. 11-14. Den øvrige åbningstid er selvbetjent, 
hvor der er adgang til biblioteket med sundhedskort.  

 

Spørgsmål 2 
Kan forvaltningen bekræfte, at der er hyret vagtmandskab? I hvilket tids-
rum er der vagter på?  

 

Svar 
Kultur- og Fritidsforvaltningen kan oplyse, at der ikke er hyret vagt-
mandskab til Vesterbro Bibliotek.  
Forvaltningen har igangsat andre tiltag med henblik på at øge tryghe-
den på Vesterbro Bibliotek:  

• Forvaltningens udkørende 15-24 team, som har ansvar for tryg-

hedsrunderinger og service på forvaltningens faciliteter i den selv-

betjente åbningstid, har siden d. 10. februar 2022 haft øget fokus 

på Vesterbro Bibliotek.   

• Forvaltningen har afholdt dialogmøde om udfordringerne på insti-

tutionen med deltagelse af lokalpolitiet og hjemløseenheden i So-

cialforvaltningen. Næste dialogmøde afholdes 21. marts 2022.  

• På baggrund af dialogmødet, runderer lokalpolitiet institutionen 

oftere. Det samme gør sig gældende for hjemløseenhedens gade-

plansmedarbejdere, som dertil inddrager det team, der arbejder 
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med hjemløse migranter. Migrantteamet samarbejder tæt med 

f.eks. Kirkens Korshær, som også har indsatser for denne mål-

gruppe. 

• Rådhusvagten kommer hver lørdag og søndag og lukker huset af 

ved lukketid og går en runde på biblioteket. Dette er en ekstra ser-

vice, som forvaltningen har tilkøbt til Vesterbro Bibliotek, da det har 

en god præventiv effekt mod hærværk og overnattende gæster. Af-

talen med Rådhusvagten er ikke fast, men kan igangsættes ved be-

hov. Erfaringen er, at udfordringer af denne karakter er størst i de 

kolde måneder.  

Spørgsmål 3 
Hvad er udgiften til vagtordningen? Hvor mange flere bemandede bib-
liotekstimer kunne fås for samme beløb? 

 

Svar 
Forvaltningen har ikke udgifter i forbindelse med samarbejder med So-
cialforvaltningen og politiet. Imidlertid betaler forvaltningen for Råd-
husvagtens rundering af institutionen i weekenden. Rådhusvagtens 
takst er 340 kr. i timen mandag-lørdag og 372 kr. i timen på søndage. 
Rådhusvagten bruger ca. ½ time henholdsvis lørdag og søndag på de-
res rundering. En standardweekend koster således 356 kr. Tidsforbru-
get kan dog være større, hvis der er borgere til stede, der medfører en 
mere tidskrævende indsats.  
 
Til sammenligning er den gennemsnitlige udgift til en bibliotekar ca. 
300 kr. pr. time. Der er som udgangspunkt altid to biblioteksmedarbej-
dere på arbejde samtidig i den betjente åbningstid. Der vil således ikke 
kunne opnås reel bemandet åbningstid for det beløb, som p.t. bruges 
på Rådhusvagtens rundering. 

 

Med venlig hilsen 
 

Esben Danielsen 
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