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Nødvendig fornyelse af biblioteket – med mere åbningstid for borgerne 
 
Kommunalbestyrelsen vedtog for nyligt en ny bibliotekspolitik for Hørsholm kommune, som inde-
holdt mange smukke ord og intentioner. Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Venstre anser biblio-
teket for en af kommunens centrale kulturelle institutioner, som vi ønsker at bevare og udvikle. Vi 
støttede derfor også vedtagelsen af bibliotekspolitikken.  
 
Fra Venstres side har vi i arbejdet med bibliotekspolitikken lagt vægt på, at biblioteket også frem-
over skal koncentrere sin indsats om sine kerneydelser, navnlig udlån af bøger og andre materialer, 
muligheden for at søge materialer på internettet samt fremme borgernes og navnlig børns interesse 
for litteratur. Dette er da også reflekteret i den nye politik.  
 
Trods disse tiltag har antallet af besøgende på biblioteket været stødt faldende gennem en årrække. 
Det er der mange forklaringer på, bl.a. udbredelsen af computere og mange andre konkurrerende 
tilbud. Udviklingen medfører, at vi fra politisk hold må tilpasse biblioteket til den nye virkelighed.  
Dette er også nødvendigt i lyset af kommunens økonomiske situation. Dertil kommer borgernes 
ønske om udvidet åbningstid, navnlig i aftentimerne, hvor borgerne er hjemme og har tid til at be-
søge biblioteket.  
 
I Vodskov og Gjern har man gjort sig nogle interessante og for Hørsholm meget relevante erfarin-
ger med nyindretning af bibliotekerne, som har kombineret personalenedskæringer med øget åb-
ningstid gennem anvendelse af ny chip teknologi kombineret med elektronisk overvågning. Fra 
Venstres side har vi foreslået, at vi i Hørsholm studerer disse modeller som grundlag for vores 
overvejelser om modernisering af bibliotekets drift. Vi er netop ved at få indført et nyt chip baseret 
udlånssystem på Hørsholm bibliotek, som vil gøre selvbetjening endnu nemmere og sikrere.  
 
Et af de kontroversielle spørgsmål i den kommende proces bliver, om der skal være en bibliotekar-
uddannet person tilstede i hele åbningstiden, eller om man kunne forestille sig, at man f.eks. i aften-
timerne ikke havde en bibliotekar tilstede. Venstres svar vil være: Det kan vi godt forestille os. Vi 
er nødt til at prioritere ressourcerne, hvis skatten skal holdes i ro. Vi mener, at man selv med færre 
ressourcer vil kunne give borgerne flere bibliotekstimer, end de får i dag. Så det haster med at 
komme i gang med denne proces, der hænger tæt sammen med Trommens fremtid, som netop nu 
drøftes under de igangværende budgetforhandlinger. 
 


