
Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

Økonomi Gevinster
Med forslaget sparer forvaltningen udgifter til livreddere og drift af havnebad (herunder havneleje), 
energi og vedligehold, og forslaget medfører en årlig besparelse på ca. 1,0 mio. kr. Da Havnebadet 

Fisketorvet er meget nedslidt, kan forvaltningen desuden undgå at bruge penge på istandsættelse af 
havnebadet. 
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Indhold
Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet og i stedet anlægge en badezone kan KFF spare omkostninger 

til livreddere, driftsomkostninger, husleje til KEID, energi og vedligehold.   

Badezoner er karakteriseret ved, at de alene er markeret med bøjer og flyderør og ikke er omkranset af 

et fysisk anlæg. Der er ikke livreddere til stede, og al badning foregår på eget ansvar. Der kan, ligesom 

i havnebade, bades døgnet rundt.  

Formål
Havnebadet Fisketorvet bruges primært af voksne 
idrætsudøvere og i mindre grad af børnefamilier. 

Anlægget er nedslidt og trænger til omfattende 
vedligehold. Det foreslås at nedtage Havnebadet 
Fisketorvet og i stedet anlægge en badezone.  

Mio. kr. (2019-pl) 2018 2019 2020 2021 2022

Effektivisering - -1,0 -0,9 -0,9 -0,9

Investering - 2,5 - - -

Løftestænger
Færre udgifter til drift af havnebad.

Implementering
Københavns Ejendomme og Indkøb står for nedtagelsen af Havnebadet Fisketorvet, mens KFF 
varetager etableringen af en badezone.



Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer

Økonomi Gevinster
• Effektiv udnyttelse af kompetencer via specialisering af medarbejdere (fx bogopsætning, bogudstillinger).

• Inspiration til at læse mere igennem vedkommende udstillinger i biblioteksrummet  øget udlån.
• Mere indbydende og intuitive rammer på biblioteket igennem investering i nyt inventar  øget 

brugertilfredshed.

• Bedre digital formidling af samlingen baseret på viden om brugernes adfærd og behov  øget udlån.
• Bedre tilbud til hjemmebundne borgere via omstrukturering af ”Bogen kommer”.
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Indhold
• Bedre materialeformidling både i det fysiske rum og digitalt gennem etablering af tværgående team af 

medarbejdere, der udvikler bogudstillinger, som kan bruges på flere biblioteker.

• Indretning af indbydende udstillingsområder og målrettet formidling via digitale platforme. 

• Sammensætning af et team af bogopsættere i hver enhed, der varetager det tidskrævende arbejde, at 

fremfinde og sætte materialer på plads på bibliotekerne, hvorved der frigives biblioteksfaglige kompetencer til 

formidling. 

• ”Bogen Kommer” – et tilbud til visiterede borgere, der får bøger leveret til deres hjem - omstruktureres til bl.a. 

at indeholde målrettet formidling af digitale tilbud og central styring i Biblioteket Online, hvilket sikrer ensartet 

service. 

Formål
• At øge udlånet af materialer igennem bedre 

formidling, der skabes på baggrund af systematisk 

fokus på brugernes behov og effektiv 

materialehåndtering.

• At levere relevante bibliotekstilbud til flere 

københavnere med det formål at inspirere flere til at 

læse mere. 

• At skabe indbydende og tidssvarende fysiske rammer, 

der understøtter bedre formidling af materialerne.

Løftestænger
• Effektivisering af materialehåndtering igennem 

specialisering af medarbejdere
• Kapacitetsudnyttelse via bedre indretning
• Biblioteket Online varetager betjeningen  af ”Bogen 

kommer"i stedet for lokalbibliotekerne. 

Implementering
• Et forandringsprojekt, der tager afsæt i en analyse af bibliotekernes nuværende materialehåndtering, som 

omlægningen kan baseres på. Undersøgelsen foretages af en ekstern biblioteksfaglig materialeekspert. 

• Oprettelse af specialiserede teams, der varetager hhv. bogopsætning og udvikling af bogudstillinger.

• Erfaringer fra kassationskampagnen i Bibliotekspakken viser, at særligt de fysiske materialer på bibliotekerne 

skaber meget omtale i offentligheden. Der er dog ikke tale om reduktion af materialeantal, men forsøg med at 

stille nogle materialer på lager for at skabe plads til at udstille andre.

Mio. kr. (2019-pl) 2018 2019 2020 2021 2022

Effektivisering - - -1,3 -1,8 -2,0

Investering 0,8 4,3 1,8 - -


