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Konsekvenser ved en reduktion på 0,4 mio. kr. på biblioteket  
 
Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde, den 7. september 2022 at en reduktion 
på Biblioteksområdet ikke skal findes ved lukning af bibliotek, men skal ske ved reduktion af den beman-
dede åbningstid svarende til 0,4 mio. kr.  
 
Den nuværende biblioteksstruktur omfatter biblioteker i Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager samt en 
bogbus, der kører til 11 mindre byer efter fast køreplan. Dagplejere og børneinstitutioner i yderområder-
ne betjenes via booking.  
 
På biblioteket er der ansat 13 medarbejdere (inkl. biblioteksleder) svarende til i alt 11,8 årsværk.  
 
Til grund for oplægget om reduktion er der kigget på udlån, besøgstal, opgaver og aktiviteter med sigte 
på at gøre besparelsen så lempelig som muligt for borgeren. Det betyder, at forslag til udmøntning går 
på både en justering af den bemandede åbningstid og på reducering af opgaver. 
 
For at kunne opnå reduktion på 0,4 mio. kr. foreslås følgende: 

 Reducering i den bemandede åbningstid 
 Reducering i materialekontoen 
 Reducering i arrangementskontoen 

 
Generelt, på alle biblioteker, er der flest besøgende og udlån i de perioder hvor der er personale til stede. 
Bibliotekets personale giver råd og vejledning og bidrager til fællesskab i lokalmiljøet via f.eks. arrange-
menter og samarbejder med frivillige borgere herom. Vurderingen er, at dette vil blive begrænset i takt 
med at den bemandede åbningstid reduceres.  
 
Notatet er suppleret med yderligere begrundelser, markeret i tekstbokse. Derudover så er der vedlagt en 
status på udlån og besøgstal for 1. halvår af 2022.  
 

Struktur og geografi 
I Rebild Kommune har vi en decentral biblioteksstruktur med fire biblioteker og en bogbus. Alle bibliote-
ker er placeret sammen med eller tæt på Kulturhuse/medborgerhus.  

Siden kommunesammenlægningen har man prioriteret en ligestilling af bibliotekerne så vidt muligt. Det 
vil sige, der er ikke den store forskel på åbningstider, materialebestand og antallet af arrangementer på 
de enkelte biblioteker.  

Biblioteksydelsen er organiseret ved samarbejde på tværs af bibliotekerne og med fælles opgaver og mål.  
F.eks. er bibliotekets medarbejdere ikke ansat på et bibliotek, men i hele biblioteksvæsenet, og i praksis 
betyder det, at alle har mindst to arbejdssteder / biblioteker om ugen med publikumsbetjening og at 
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opgaver som IT-vedligehold, planlægning af arrangementer, materialevalg m.v. løses på tværs af biblio-
tekerne.  

Støvring Bibliotek er hovedbibliotek og meget arbejde springer ud derfra til gavn for helheden. Bogbus-
sen har holdeplads ved biblioteket, hver morgen ankommer landskørslen med kassevis af bøger, som 
omlades og senere køres ud til de tre andre biblioteker i kommunen. Desuden varetages administration, 
indkøb og økonomi fra adressen til gavn for helheden.  

 

Reducering i den bemandede åbningstid 
På Bibliotekerne er der bemandet og ubemandet åbningstid. Den ubemandede åbningstid er gældende for 
alle fire biblioteker i tidsrummet 9-21 på alle ugens dage året rundt. Når der ikke er bemandet åbnings-
tid, er biblioteket således ubemandet og borger får adgang via sundhedskortet. 
 
Den nuværende bemandede åbningstid på bibliotekerne og i Bogbussen ser ud som følgende:  

 
Bemandede åbningstider:  
Biblioteker Støvring Skørping Terndrup Nørager  
Mandag 14-19 14-19 * 10-16 10-16 
Tirsdag 10-16 10-16 10-16** 10-16 ** 
Onsdag 12-16 10-12 14-19 14-19 
Torsdag 14-19 14-19 Ingen betjening Ingen betjening 
Fredag 12-16 10-12 13-16 13-16 
Lørdag 10-12*** 10-12***   
 
Sommeråbningstider: 
*Juni, juli og august er åbningstiden om mandagen 12-16  
**Ingen betjening om tirsdagen i juni, juli og august  
*** Ingen betjening om lørdagen i juni, juli og august  
 
Bogbussen     
Mandag      
Tirsdag Aarestrup   

13.30 – 14.15 
Sønderup 
14.30 – 15.00 

Kirketerp 
16.00 – 16.45 

Øster Hornum 
17.00 – 18.00 

Onsdag Rørbæk 
13.30 - 14.00 

Ravnkilde 
14.15 – 15.00 

Haverslev 
16.00 – 16.45 

Suldrup 
17.00 – 18.00 

Torsdag Guldbæk 
13.30 – 14.15 

Øster Hornum 
14.30 – 15.15 

Blenstrup 
16.15 – 16.45 

Bælum 
17.00– 18.00 

 
Bogbussen har foruden ovenstående åbningstider ligeledes booking hos dagplejere og daginstitutioner i 
yderområderne mandag formiddag. Bogbussen kører ikke i skolernes ferier. 
 
Med baggrund i udlån og besøgstal vil der kunne reguleres på den bemandede åbningstid på Nørager, 
Terndrup og Skørping Biblioteker. Reduceringen foreslås som følgende:  

 

Nørager: 
Åbningstiden reduceres med 6 timer om ugen   
Konsekvens: Bibliotekets bemandede åbningstid reduceres fra 20 åbningstimer til 14 timer om ugen, 
fordelt på tre dage mod nuværende fire dage.  
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Terndrup: 
Åbningstiden reduceres med 6 timer om ugen  
Konsekvens: Bibliotekets bemandede åbningstid reduceres fra 20 åbningstimer om ugen til 14 timer om 
ugen, fordelt på tre dage mod nuværende fire dage.  
 
Skørping: 
Åbningstiden reduceres med 3 timer om ugen  
Konsekvens: Bibliotekets bemandede åbningstid reduceres fra 22 timer til 19 timer om ugen fordelt på 
fem dage mod nuværende seks dage og med en aftenåbning til kl. 19.00 mod nuværende to. 
 
Det betyder, at den ændrede plan for bemandet åbningstid vil være som følgende:  
 
Biblioteker Støvring Skørping Terndrup Nørager  
Mandag 14-19 10-16 10-16 10-16 
Tirsdag 10-16 Ingen betjening Ingen betjening Ingen betjening 
Onsdag 12-16 10-13 14-19 14-19 
Torsdag 14-19 14-19 Ingen betjening Ingen betjening 
Fredag 12-16 10-13 13-16 13-16 
Lørdag 10-12* 10-12* Ingen betjening Ingen betjening 
 
Sommeråbningstider: 
* Ingen betjening om lørdagen i juni, juli og august  
 

Supplerende bemærkninger til forslag om reducering i den bemandede åb-
ningstid 
Reducering af den bemandede åbningstid i Nørager, Terndrup og Skørping sker ud fra både en faglig 
vurdering, befolkningsunderlagets størrelse og en prioritering af ressourcerne – se bilag. 

Støvring by er i vækst med mange tilflyttere og der er ikke tilført ressourcer til biblioteket i takt med at 
indbyggertallet er vokset. Det betyder, at der gennem årene er sket et øget pres på efterspørgslen i takt 
med at byen er vokset. Efterspørgslen er tydeligst når det kommer til børnefamiliernes brug af biblioteks-
rummet, herunder barselstræf, inspiration til frilæsning fra skolebørnene, men også dagtilbuddene og 
dagplejerne anvender bibliotekets muligheder.  

Bogbussen har tre faste køredage om ugen hvor der køres ud til de mindre byer i kommunen og en for-
middag hvor der køres til dagplejere og institutioner efter et bookingsystem. Det vurderes, at skæres der 
i bogbusbetjeningen på de faste ture, vil der være borgere, som vil få meget langt til et bibliotekstilbud 
og hermed stilles væsentlig ringere. Samtidig vurderes det, at institutionsturene skal fastholdes for at 
støtte op om børns sproglige kompetencer og læselyst.    

Når der peges på at reducere åbningstiden på Nørager, Terndrup og Skørping Biblioteker er det ud fra 
besøgstal og udlån. Tirsdag er alle tre steder en dag med lav aktivitet og besøgende. Samtidig har Nøra-
ger og Terndrup i forvejen lukket for betjening tirsdag i sommermånederne.  

 

Reducering i arrangementskontoen 
Biblioteket har et bredt tværgående samarbejde med kommunale institutioner og frivillige organisationer 
og biblioteket bidrager således til sammenhængskraft og fællesskab både internt i Rebild Kommune og 
blandt borgerne.   
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Biblioteket udvikler løbende på de forskellige typer af kulturelle arrangementer og aktiviteter og området 
kalder på løbende justering, nytænkning og samarbejder tilpasset de lokale forhold.  

 

Der peges på en afvikling af Litteraturfestivallen ”Ord i Nord” og ”Åbenskole” for 3. klasserne med 
den konsekvens, at de to aktiviteter vil ophøre. 

 

Litteraturfestivallen Ord i Nord er et samarbejde etableret med frivillige og har været afholdt ni gange i 
Skørping. Festivalen har med tiden vokset sig så stor, at det vurderes, at opgaven som arrangør af den 
type arrangementer er for ressourcekrævende. Festivalen er en stor succes og hvis de frivillige på den 
baggrund ønsker at fortsætte, vil det kræve at roller og bidrag fra henholdsvis biblioteket og de frivillige 
tilpasses bibliotekets økonomiske situation og ressourcer. Det vil sige, biblioteket vil kunne bidrage med 
faglige sparring i planlægningsfasen.   

 

Åbenskole samarbejdet med forløb i samtlige 3. klasser i kommunen er etableret med henblik på at styr-
ke børnenes læseevner og læselyst. Biblioteket leverer book talks i samtlige klasser, forfattermøde og 
efterfølgende oplæg til elevarbejde. Det har været afviklet i to år og kræver en del ressourcer fra biblio-
teket og da biblioteket i forvejen har et skoletilbud til alle årgange (først til mølle) med book talk, kilde-
kritik, informationssøgning m.v. vurderes det, at biblioteket rammer en bredere målgruppe ved dette 
tilbud.   

 

Konsekvens: Åben skole samarbejdet omkring læsning vil få betydning for børnenes læse evner og læse-
lyst. Litteraturfestivallen Ord i Nord er et samarbejde etableret med frivillige og vil medføre tab af kultu-
raktiviteter omkring Skørping Bibliotek.  
 
Bibliotekets arrangementskonto vil beskæres i forhold til udgiften til de to aktiviteter. 
 

Supplerende bemærkninger til reducering i arrangementskontoen 
Biblioteket afholder arrangementer alene og i samarbejde med kommunale institutioner og frivillige og 
det prioriteres, at der er aktivitet på alle biblioteker over året.   

Biblioteket tilrettelægger og samarbejder ud fra lokale forhold og behov. I de her år prioriteret ved ar-
rangementer indenfor kerneopgaven med bidrag fra lokale fortællere, forfatterforedrag, børneaktiviteter, 
opstart af læsekredse m.v. KL’s debatoplæg ” Udnyt folkebibliotekernes potentialer” har inspireret til at 
fokusere på arrangementer og aktiviteter omkring bibliotekerne, der kan bidrage til lokale fællesskaber 
og det er denne profil der arbejdes efter. 

På alle biblioteker findes elektroniske dørtællere ved indgangen og publikummer til arrangementer, der 
holdes inde i bibliotekerne, tælles således med i det samlede besøgstal for pågældende bibliotek. 

På alle biblioteker holdes arrangementer af og til udenfor biblioteksrummet. Det sker i salen i Kig Ind, i 
Huset i Støvring, i Salen på Kulturstationen i Skørping og i Medborgerhuset i Terndrup. Antallet af publi-
kummer til arrangementer der holdes uden for lokalerne, optælles manuelt og indgår i det samlede be-
søgstal for hele biblioteksvæsenet, som hvert år indberettes til Danmarks Statistik. Registrering af arran-
gementer sker for Rebild Kommune og aktivitetstallene fra eksterne arrangementer er derfor ikke regi-
streret på det enkle bibliotek, men som arrangementer samlet.  

Desuden indberettes hvert år antal arrangementer og antal udstillinger. Disse tal optælles manuelt og 
opgøres samlet for Rebild.   
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Planlægningen af Ord i Nord til afholdelse 4. februar 2023 er så langt fremskreden, at det vurderes at 
biblioteket må overholde sine forpligtigelser og gennemføre det som arrangør. Kontrakter er indgået, 
billetter er sat til salg og trækker biblioteket sig ud af samarbejdet som er aftalt, lader vi de frivillige i 
stikken og der vil ske et tab i forhold til bibliotekets troværdighed og legitimitet.   

Ord i Nord effektueres fuldt ud fra 2024 som beskrevet.  

 

Reducering i materialekonto 
Bibliotekets materialekonto udgør en forholdsmæssig stor del af bibliotekets samlede udgifter og efter-
som rammebevillingen reduceres, vurderes det nødvendigt at kigge på området.  

 

Materialekontoen dækker over indkøb af fysiske bøger, film, spil, lydbøger m.v. samt over elektroniske 
tilbud som e-Reolen, Filmstriben, Dansk artikelsamling og andre ressourcer.  

 

Biblioteket har løbende fokus på at justere materialetilbuddet, så det rammer borgernes behov og priori-
terer en alsidig samling, korte reservations tider på de populære titler og tilgængelige titler på e-Reolen.  
Med en reducering af materialekontoen på omkring 6 % vil det få betydning for servicen. Borgerne vil 
opleve længere ventetid på de populære titler og en større udlånsbegrænsning på Filmstriben og e-
Reolen.  
 


