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Da Københavns Bibliotekers nuværende strategi snart udløber, har
bibliotekerne for nylig igangsat arbejdet med en ny biblioteksplan for
2019-2023. Procesplan og mulige indsatsområder blev for første gang
drøftet på et møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 19. september
2018, jf. vedlagte procesplan og indstilling.
Som det fremgår af procesplanen, er der tale om en meget involverende proces, hvor både medarbejdere, ledere, lokaludvalg og borgere
er tænkt ind. Kultur- og Fritidsudvalget og bibliotekerne vil altså rigtig gerne inddrage lokaludvalgene i processen, så strategien kommer
til at afspejle borgernes ønsker og behov. Vi vil derfor foreslå et samarbejde med jer om at give borgerne i jeres lokalområde mulighed for
at blive hørt om deres holdninger til bibliotekerne.
Vi vil gerne sammen med jer undersøge borgernes ønsker og behov i
forhold til byens biblioteker. Blandt andet vil vi gerne have input til
byens fysiske biblioteker, bibliotekernes digitale tilbud, hvordan vi
kan arbejde målrettet med læsning og litteratur, og hvordan vi får
skabt de bedste tilbud til børn og unge. Da der er tale om en overordnet plan for alle biblioteker i København, er vi primært interesserede i
mere generelle ønsker til bibliotekerne, frem for specifikke ønsker til
et konkret bibliotek.
Der lægges i den forbindelse op til fire borgermøder, der følger Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative opdeling af byen. Det vil
sige et møde i byområderne i henholdsvis Kultur N, Kultur S, Kultur
V samt Kultur Ø og Indre by. Hvis den foreslåede opdeling ikke vurderes hensigtsmæssig i visse bydele, er vi dog åbne overfor alternative
forslag.
Hvis I ønsker at indgå i samarbejdet, vil vi holde et fælles møde med
jeres sekretariater den 20. december 2018 med henblik på at få planlagt mødernes indhold og form. Den videre planlægning vil foregå i
samarbejde med enhedscheferne i de forskellige bydele. Møderne
kunne eksempelvis bestå af et oplæg, som enhedscheferne holder, efterfulgt af en workshop, hvor udvalgte emner drøftes med borgerne.
Der er dog metodefrihed. Har lokaludvalgene andre ønsker til indhold
og form, er de meget velkomne.
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Kultur N, S, Ø og V vil gerne stå for lokaler og forplejning. Borgermøderne afholdes som udgangspunkt i januar og senest midt februar,
så indholdet kan indgå i det videre arbejde frem mod en vedtagelse af
planen inden sommerferien 2019. Som en del af den videre proces, vil
der også være en høring af planen i april/maj, hvor lokaludvalgene vil
have mulighed for at afgive høringssvar.
Da vi også har et ønske om at få ikke-brugere af bibliotekerne i tale,
der ikke forventes at deltage i borgermøderne, foreslår vi endvidere et
samarbejde på tværs af byen mellem lokaludvalgene og Kultur N, S,
Ø og V om at tage ud og tale med udvalgte borgere, eksempelvis børn,
unge, ældre, borgere med anden etnisk herkomst eller andre, som lokaludvalgene ønsker inddraget. Desuden kunne man overveje at gør
brug af de digitale borgerpaneler. Her kan lokaludvalgenes rolle være
at foreslå relevante grupper i bydelen samt hvor, hvordan og på hvilke
tidspunkter, man bedst kan komme i dialog med de foreslåede grupper. Dialogen kan herefter konkret forestås af lokaludvalgene, af forvaltningen eller i et samarbejde. Vi hører gerne jeres forslag og bud
på, hvad I gerne vil deltage i.
Til orientering nedsatte Københavns Biblioteker i foråret 2017 en ekstern arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et oplæg med scenarier for
bibliotekernes fremtidige kerneopgave. Rapporten, som arbejdsgruppen afgav i foråret 2018, er tænkt som et diskussionsoplæg, der skal
skabe debat om, hvad bibliotekernes nye rolle er, og på den måde udgøre grundlaget for, at Kultur- og Fritidsudvalget, medarbejderne og
borgerne kan drøfte indholdet af en ny biblioteksstrategi. Jeg har vedlagt scenarierapporten og bilagsrapporten til inspiration.
Jeg håber, at I vil tage godt imod vores forslag om et samarbejde og
ser frem til at høre fra jer inden jul.
Med venlig hilsen
Jakob Heide Petersen
Chef for Københavns Hovedbibliotek og Biblioteksudvikling
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