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1 (Åben) 4. møde opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale 
kulturhuse 
  
Sags ID: EMN-2021-03724 
 
Resumé 
Formålet med mødet er at opgaveudvalget på baggrund af korte præsentationer drøfter og tager 
stilling til anbefalinger fra de to arbejdsgrupper om henholdsvis samskabelse og unge, som har 
været aktive siden opgaveudvalgets seneste møde. 
 
Formålet er også, at opgaveudvalget drøfter og tager stilling til udviklingsretningen mellem 
bydelsbibliotekerne og hovedbiblioteket. 
 
Endelig vil der være et kort oplæg om det synlighedsprojekt, som er sat i gang på kulturområdet. 
 
 
Baggrund 
Dagsordenen for opgaveudvalgets fjerde møde er: 

1. Velkommen og program 
2. De tre åbne drøftelser – hvordan blev de oplevet? 
3. Hvor står vi nu i forhold til opgaveudvalgets opgave? 
4. Samskabelse – arbejdsgruppens præsentation og drøftelse 
5. Unge – arbejdsgruppens præsentation og drøftelse 
6. Mulighed for rundvisning på Hovedbiblioteket i mindre grupper 
7. Udviklingsretning mellem Hovedbiblioteket og bydelsbibliotekerne – oplæg og drøftelse 
8. Kulturpolitikken og synlighedsprojekt – oplæg og beslutning 
9. Evaluering af dagens møde 
10. Tak for i aften 

 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse: 
 

1. At udvalget på baggrund af korte præsentationer drøfter og tager stilling til, hvad udvalget 
skal anbefale i forhold til samskabelse og unge. 

 
2. At udvalget drøfter udviklingsretningen for forholdet mellem bydelsbibliotekerne og 

hovedbiblioteket. 
 

3. At udvalget tager stilling til evt. nedsættelse af en arbejdsgruppe om synlighed. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 

1. Repræsentanter fra de to arbejdsgrupper om henholdsvis samskabelse og unge fremlagde 
deres anbefalinger. Der var ros fra opgaveudvalget til begge arbejdsgrupper. Det blev bl.a. 
fremhævet som positivt, at arbejdsgruppen om samskabelse havde taget udgangspunkt i 
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Gentofte Kommunes principper for samskabelse, som et andet opgaveudvalg tidligere har 
udarbejdet. Ligeledes var der ros til arbejdsgruppen om unge for at organisere sine 
anbefalinger inden for overskrifterne i kulturpolitikken, som også blev udarbejdet af et 
tidligere opgaveudvalg. Arbejdsgruppen om unges anbefaling om at bibliotekerne skal have 
særlig fokus på målgruppen 18-30 årige blev debatteret. Det blev bl.a. fremført, at dette 
fokus bør suppleres med et fokus på interessefællesskaber. Opgaveudvalget tog 
arbejdsgruppernes anbefalinger til efterretning og godkendte, at de kan indgå i 
opgaveudvalgets videre arbejde.  

 
2. Opgaveudvalget tog fat på drøftelsen om udviklingsretning mellem hovedbiblioteket og de 

fem bydelsbiblioteker samt Byens Hus. Der blev ikke konkluderet på drøftelserne, som 
tages op igen på det næste opgaveudvalgsmøde. Der tegnede sig et billede af, at 
medlemmerne af opgaveudvalget ser hovedbiblioteket som en ”hovedscene” med større 
kulturelle arrangementer, mens bydelsbibliotekerne står for de mindre og nære kulturtilbud, 
hvor man som borger eller forening i højere grad selv er med til at gennemføre 
arrangementer og aktiviteter.  

 
3. På baggrund af oplæg om det igangværende synlighedsprojekt på kulturområdet, 

besluttede opgaveudvalget at nedsætte en arbejdsgruppe om synlighed, hvor indtil videre 
følgende meldte sig som deltagere: Mette Panton, Kathrine Bundgaard, Elsebeth Rahtgen 
og Camille Christina Vig Witzke. 
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