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Høringssvar til Aarhus Kommune spareforslag 2023-2026 for Kultur og Borgerservice 

Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF) fremsender hermed sine kommentarer og bemærkninger i 

forbindelse med Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice spareforslag 2023-2026 om luk-

ning af Hasle Bibliotek. 

Det er DSRFs overbevisning at en lukning af Halse Bibliotek er en meget kortsigtet beslutning. Den forventede 

økonomiske besparelse (som kun udgør en lille del af budgettet) ved lukning af Hasle bibliotek, hvis det ved-

tages, vil ikke kunne opveje det samfundsmæssige tab af ressourcer som det vil medføre på lang sigt.   

DSRF stiller sig uforstående overfor den samlede vurdering om hvordan lukningen af Hasle bibliotek skaber 

’mindst mulig forringelse for borgerne’. Denne konklusion har I nået på baggrund af en opvejning af forskel-

lige parametre. I har blandt andet kigget på koncentrationen af bibliotekets afstand i by og land. Givetvis er 

koncentrationen af bibliotekstilbud høj i det vestlige Aarhus sammenlignet med resten af Aarhus kommune – 

men det er koncentrationen af udsatte boligområder og borgere ligeså. Gellerup og Åby biblioteker er givet-

vis tætte alternativer med fokus på de samme typer af aktiviteter, men som I påpeger ”viser erfaring at bebo-

ernes mobilitet generelt er lav og det er nødvendigt at allokere aktiviteter ud til området”. Men en allokering 

af aktiviteter kan ikke erstatte tabet af bibliotekets fysiske skabende rammer for skolebørn til at lave lektier i, 

computeradgang for jobsøgende og andre, et tilflugtssted fra ensomheden, et sted hvor integration sker mel-

lem hinanden og kulturer og hvor man kan lære dansk. Der er tilsyneladende heller ikke samspil mellem be-

sparelserne på tværs af ressortområder, når Magistrat for Miljø og Teknik planlægger at nedlægge buslinje 

22 til Gellerup, hvilket i hvert fald ikke gør det nemmere at benytte de biblioteksalternativer til Hasle Biblio-

tek og gør  det om noget sværere at se, hvordan borgere med allerede lav mobilitet, kan forventes at skulle 

kunne tage derhen. Den del af Hasle biblioteks brugere, der kommer til at tage til de andre biblioteker, vil 

højst sandsynligt ikke tage det samme engagement med. De økonomiske besparelser vil opleve et større 

modsvar i tab af menneskelige ressourcer og frivillighed. Ligeledes er udvælgelsen sket pba. besøgs- og ud-

lånstal, men det er vores overbevisning, at disse tal på ingen måde tager højde for det arbejde, som bibliote-

ket er katalysator for, også udenfor bibliotekets rammer. Udlånstal er en dårlig proxy for brugerstatistik og -

nytteværdi.  

Biblioteker er en vigtig institution for social integration og den interkulturelle sameksistens – og det er netop 

det Hasle Bibliotek er, for hele det omkringliggende område og ikke kun trillegården. Det er vores erfaring, 

at biblioteket er et samlingssted for beboerne i området. Medarbejderne har et indgående kendskab til bebo-

erne, og er enormt dygtige til at møde dem, der hvor de nu engang er i livet. Biblioteket afholder job-cafeer, 

lektie-cafeer, fællesspisning, fejring af studenter med mere til stor glæde for områdets beboere og i samar-

bejde med Kulturhuset. Biblioteket og Kulturhuset er tæt integreret i deres arbejde også rent lokationsmæs-

sigt deler de bygning. Det er svært at se, hvordan Kulturhuset kan fortsætte under de samme rammer uden et 

fysisk bibliotek.  Vælger man at lukke biblioteket vil det uden tvivl have konsekvenser for det arbejde 
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kulturhuset udfører. Biblioteket udfører i tæt samarbejde med Kulturhuset i den grad forbyggende arbejde, 

som er altafgørende for at Trillegården ikke ender på ”Ghetto-listen”. Såfremt Aarhus kommune ønsker at 

sætte fokus på forebyggende indsatser, burde man netop kigge nærmere på den model de arbejder efter ude i 

Trillegården i stedet for at omprioritere ét årsværk fra Hasle bibliotek til at styrke indsatsen til Tilst, som det 

er planen i forslaget.  

Biblioteket og Kulturhuset er medvirkende til at Trillegården er et rart og trygt sted at bo. Vi frygter, at med 

de forslåede nedskæringer, og ved at lukke Hasle bibliotek, at socialt udsatte borgere i området vil blive tabt, 

man vil miste følingen med børn og unge på kanten, kriminaliteten vil stige, for blot at nævne nogle af de 

afledte vidtrækkende konsekvenser det givetvis vil medføre. Trillegården er langt fra perfekt, men det vil se 

en helt del værre ud, hvis man vælger at lukke biblioteket og der med skære i Kulturhusets muligheder.  

 


