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Til borgmesteren

Folkebiblioteket er en af vores største kulturinstitutioner. Det er folkets 
bibliotek, og det er til for borgere i alle aldre. 

Vi står overfor en række samfundsmæssige udfordringer, og biblioteket 
kan spille en afgørende rolle i løsningen heraf. Ensomheden har bredt sig 
under Corona-nedlukningen, mistrivslen blandt børn og unge er stigende, 
vores informationssamfund flyder over med ”fake news”, og behovet for 
kompetencer til at begå sig i en digital verden er kun blevet større. 

Det kræver politiske svar fra os i kommunerne, og vi håber oplægget 
Udnyt folkebibliotekernes potentialer, der her fremsendes til dig som 
borgmester, kan kickstarte en lokal debat om bibliotekets rolle i 
tværgående løsninger på bl.a. ovenstående udfordringer og den lokale 
realisering af en række af FN’s Verdensmål.  

KL har de senere år styrket sin bibliotekspolitiske rolle, og bl.a. vedtog 
KL’s bestyrelse i 2019 en række bibliotekspolitiske synspunkter, der 
afspejler vores holdning til fremtidens folkebiblioteker. 

Men det er og bliver jer i kommunalbestyrelsen, der sætter den lokale 
kurs for folkebiblioteket, så bibliotekerne udvikler sig ind i fremtiden. 
Måske har I allerede taget diskussionen og foretaget politiske 
prioriteringer, og måske har I aktivt involveret borgere, foreninger og 
andre aktører som led i processen. Hvis ikke, så er anledningen der nu. 

Vi anbefaler, at hele kommunalbestyrelsen – og ikke kun kulturudvalget – 
tager debatten og dermed får et styrket ejerskab til og sætter politisk 
retning for de lokale folkebiblioteker. Vores håb er, at du som borgmester 
vil sætte dig i spidsen for en bredt forankret politisk diskussion om 
folkebibliotekets potentialer i din kommune, og at I vil omfavne 
folkebibliotekernes mange potentialer. 

I oplægget peger vi på, at folkebibliotekerne kan være et lokalt 
omdrejningspunkt og drivkraft for forandringer til at styrke det kulturelle 
medborgerskab, sammenhængskraften og demokratiet i hele Danmark. 
Udover sit fokus på oplysning, dannelse og kulturel aktivitet med afsæt i 
litteratur, viden og information, kan folkebibliotekerne også spille en 
væsentlig rolle på andre kommunale områder og dagsordener, såsom 
børn og unge, social- og sundhedsområdet, integration, landdistrikts- og 
byudvikling, digitalisering, samskabelse og meget mere. 
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Debatoplægget er udformet med inddragelse af flere kommuner, 
Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen.

For at understøtte den lokale debat er temaerne i debatoplægget 
illustreret med kommunale cases. Der er også lavet en Power Point-
præsentation med nøgletal og statistik, der beskriver nationale tendenser 
på biblioteksområdet, som I kan gøre brug af i debatten, og som kan 
supplere jeres lokale vinkel. På www.kl.dk/biblioteksdebat finder I 
yderligere materiale om folkebibliotekerne. 

KL ser frem til at følge debatterne lokalt og fortsætte med at sætte spot 
på bibliotekernes centrale rolle i vores samfund.

Rigtig god debatlyst.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe

http://www.kl.dk/biblioteksdebat

	Til borgmesteren

