Magistraten

Punkt 5.

Godkendelse af forslag fra Sundheds- og Kulturudvalget til frikommuneforsøg
2016-010098
Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at Magistraten godkender, at der gennemføres et frikommuneforsøg
om at opkræve gebyrer ved uafhentede reserveringer på bibliotekerne i samarbejde med de øvrige store
studiebyer.
Anna Kirsten Olesen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende.
Borgmesterens Forvaltning anbefaler, at sagen bortfalder med henvisning til nedenstående bemærkning.
Bemærkning:
Magistraten udsatte sagen i mødet den 4. april 2016.
Byrådet godkendte i mødet den 25. april 2016 (punkt 6) ansøgning om frikommunenetværk med de 11
nordjyske kommuner.
Beslutning:
Sagen bortfalder.
Niels Thomas Krarup var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Magistraten besluttede den 25. januar 2016 at bede udvalgene om at identificere relevante emner til det
kommende frikommuneforsøg, som social- og indenrigsministeren har bedt om forslag til. Sundheds- og
Kulturudvalget drøftede sagen den 9. marts 2016, og forvaltningen har siden arbejdet videre med et antal
mulige frikommuneforsøg.
Opkrævning af gebyrer for uafhentede reserveringer på bibliotekerne
Der har tidligere været ønske om, at bibliotekerne kunne opkræve gebyrer for uafhentede reserveringer.
Status på Aalborg Bibliotekerne er, at 19% af reserveringerne ikke afhentes, og det estimeres, at der bruges
6 timer dagligt på at nedtage uafhentede materialer.
Københavns Kommune anmodede i 2015 daværende kulturminister Marianne Jelved om mulighed for at
kunne opkræve gebyrer for uafhentede reserveringer, hvilket ministeren i første omgang afviste. Københavns Kommune har derfor foreslået, at bibliotekerne i de store studiebyer (København, Roskilde, Odense,
Aarhus og Aalborg) i fællesskab ansøger om et frikommuneforsøg herom.
Da diskussionen også har været aktuel på Aalborg Bibliotekerne, indstilles det, at Sundheds- og Kulturudvalget foreslår Magistraten, at der gennemføres et frikommuneforsøg om at opkræve gebyrer ved uafhentede reserveringer i samarbejde med de øvrige store studiebyer.
Status på sundheds- og omsorgsområdet
Sundheds- og omsorgsdirektørerne i 6-byerne har drøftet mulighederne for, at 6-byerne kunne indgå i et
frikommuneforsøg på sundheds- og omsorgsområdet. Blandt de mulige emner er foreslået forskellige former
for tværsektorielt samarbejde, genoptræningsområdet, bevilling af hjælpemidler samt plejehjemstilsyn. De
foreslåede opgaveområder er i Aalborg Kommune placeret i Ældre- og Handicapforvaltningen, og eventuelle
forslag om konkrete forsøg forventes derfor fremsat af Ældre- og Handicapudvalget.
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Bilag:
Forslag fra Københavns Kommune om forsøg med gebyropkrævning for uafhentede reserveringer på
biblioteksområdet
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