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Baggrunden for arbejdet med strategi og handleplan skal findes i Bibliotekspolitikkens
indsatsområde: Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet. I det tilhørende baggrundsnotat
fremgår, at Roskilde Kommune ønsker at understøtte lokale bysamfund med levende
lokale miljøer, som er relevant for borgerne, ved både at tilbyde en enkel adgang til de
services, som borgeren har behov for, og samtidig tilbyde muligheder for udfoldelse af
aktiviteter i lokale fællesskaber.
Den analyse NIRAS-konsulenterne har lavet for Biblioteker og borgerservice (jf. Kulturog Idrætsudvalgets møde den 2. marts 2016 (pkt. 33)), og herunder også for
centralbiblioteksfunktionen, er baseret på interviews med borgere i lokalområderne,
både aktuelle brugere og ikke-brugere. Kernen i resultaterne er begrebet
livskvalificering, og der defineres syv spor som vigtige for, at bibliotekerne opleves som
relevante af borgerne.
Analysen peger på, at ud af den mangfoldighed af aktiviteter, der allerede findes, bør der
fokuseres og prioriteres ud fra de syv udviklingsspor, der afdækkes og kvalificeres. Ved
at bruge de syv spor, der er uddybet i analysen, som ramme vil bibliotekerne blive bragt i
tættere overensstemmelse med borgernes behov og målrette bibliotekets aktiviteter.
Analysen viser, at lokalbibliotekerne har en vigtig rolle i kvalificeringen af den enkelte
borgers liv og livet i et lokalområde. Et lokalbibliotek, baseret på den tankegang, skaber
livskvalitet for den enkelte og giver identitet til lokalområdet.
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Strategi
På baggrund af Niras-analysen arbejder Roskilde Bibliotekerne målrettet med at sætte
konkrete handlinger i værk inden for de i analysen identificerede syv kvaliteter og
udviklingsspor til livskvalificering i lokalbibliotekerne, som borgerne peger på som
væsentlige i deres lokalbibliotek: Fordybelse, Hygge, Viden & vejledning, Struktur for
livet, En lokal aktør, Indgang til fællesskab, samt Digitale forbindelser.
Analysens syv spor implementeres både ud fra egne, nuværende og nye initiativer og i
samarbejde og samskabelse med borgerne i de enkelte områder. På lang sigt vil alle syv
spor kunne aflæses i de enkelte lokalbiblioteker, men den konkrete proces vil foregå i
forhold til de behov, der er i de fem områder samt bogbussen, baseret på demografi,
relationer til andre aktører, muligheder i de fysiske rum, kommunale strategier osv.
Der vil være tale om et længevarende arbejde, der med udgangspunkt i ovenstående
vision om bibliotekets understøttende funktion af levende lokal miljøer medfører, at
borgerne i lokalområderne oplever et synligt og aktivt bibliotekstilbud, der understøtter
møder og faciliterer borgerdrevne aktiviteter.
Der udarbejdes en årlig handleplan
Rapportering
KIU gives en status for den aktuelle handleplan på møderne i juni og december
Handleplan for det kommende år fremlægges i mødet i december
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