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På Randers Bibliotek ser vi store konsekvenser af det budgetforslag, direktionen netop har præsenteret.
Med det fremlagte forslag er det tydeligt, at Randers Kommune er udfordret på økonomien. Og når
økonomien er udfordret, er kulturområdet i søgelyset. Men det er et paradoks, for gang på gang viser
undersøgelser, at kulturlivet har betydning for borgernes livskvalitet og for bosætningen. Med andre ord
har netop kulturen en afgørende faktor for kommunens økonomi.
Konkrete kommentarer til de varslede besparelser:

Ulige fordeling blandt kulturinstitutioner
På Kulturområdet er der varslet besparelser på 0,5 %, men for Randers Bibliotek er den varslede besparelse
2%. Vores høringssvar anmærker mest af alt den skæve fordeling, Randers Bibliotek bliver underlagt med
budgetforslaget.

Forringet serviceniveau
I budgetforslaget står der, at besparelsen vil føre til forringelse af serviceniveauet. Det er vigtigt at
bemærke, at med så stor en besparelse, vil der være tale om markante forringelser. Det vil sige store
strukturelle ændringer og deraf dårlige service for borgerne i Randers Kommune. Randers Bibliotek
servicerer årligt mere end en halv millioner borgere og en forringelse af biblioteksområdet vil derfor ramme
en stor del af kommunens borgere.

Biblioteksloven bliver udfordret
Ifølge biblioteksloven, skal alle kommuner have et folkebibliotek og biblioteket er forpligtet til at servicere
alle kommunens borgere. Med sparekravet bliver det fortsat sværere at yde biblioteksservice til de mange
af kommunens borgere, der bor i landdistrikterne.

Uddannelsesniveauet svækkes
Randers Kommune har fokuseret på uddannelsesområdet og har haft succes med at trække
landsgennemsnittet op, når det kommer til procentdelen af en årgang, der gennemfører en
ungdomsuddannelse. På Randers Bibliotek har vi ligeledes understøttet dette fokusområde og arbejdet
målrettet med de studerende, og er derfor nervøse for hvad sparekravet vil gøre for denne prioritering.
Biblioteket sikrer fri og lige adgang til viden og information, og en besparelse på biblioteksområdet vil
derfor kunne have langsigtede konsekvenser for uddannelsesniveauet i kommunen.

Bosætningskraften svinder
Tilbage til paradokset: Aktive mennesker bosætter sig, hvor der er en aktiv hverdagskultur. Det betyder, at
den langsigtede bosætningskraft bliver svækket, hvis kulturen rammes. Går vi til regionen er kultur desuden
en integreret del af Region Midtjyllands »Vækst- og Udviklingsstrategi«. Kulturen har sin egen selvstændige
politik med fokus på, at kulturlivet bidrager til demokratiforståelsen, fællesskabsfølelsen og livskvalitet
samt regionens attraktivitet for borgere og gæster. Det bidrager vi dagligt til på Randers Bibliotek, og 2 %
besparelse vil gå markant ud over vores serviceniveau og vi er bekymrede for de landsigtede konsekvenser,
når borgernes lige adgang til viden begrænses.

