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Danskerne vil ikke prioritere kulturen
Af Per Bang Thomsen |
19. juni 2014 kl. 5:00,
MÅLING: Kulturen får en klar bundplacering, når man spørger de danske vælgere om, hvilke 
velfærdsområder der skal have flere penge. Det viser en ny meningsmåling, Altinget | Kultur 
har lavet. Både danskerne og politikerne er dybt konservative, når det kommer til 
kulturpolitikken, fastslår ekspert.

Christian Hjorth-Andersen
Økonomiprofessor og forfatter til "Hvad koster kulturen?"
Links på Altinget.dk:

Landets borgmestre dumper det lokale kulturliv

Det lokale kulturliv skal ikke forvente flere penge

Danskerne: Kulturen er ubetydelig for krydset til kommunalvalget



Rammen 
• Præsentation af deltagere
• Præsentation af projektet (lhd)
• Præsentation af Copenhagen Economics (CE)
• Præsentation af CE tilbud 

– Tilgang
– Proces
– Forventet out-come

• Parametre vi skal ”måle” på
• Aktiviteter & kommunikation
• Eksisterende viden
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Projekt samfundsøkonomisk værdi

Formålet er at styrke og legitimere folkebibliotekernes lokale og nationale
position samt påvirke diskurs i en velfærdskontekst både indadtil og 
udadtil ved at udvikle en makroøkonomisk model, der viser bibliotekernes samfundsværdi.

Mål: Udvikle makroøkonomiske regionale modeller, der viser bibliotekernes samfundsmæssige værdi
lokalt, regionalt og nationalt
- Sætte national biblioteksdagsorden forud for de kommunale budgetforhandlinger
- Styrke 'advokationsmuligheder' lokalt og nationalt

Succeskriterier; Foreligger økonomisk model for samfundsøkonomiske værdi for bibliotekerne
- Satellitregnskaber, der sætter tal på bibl. samfundsøkonomiske værdi
- 7 nationale, 12 lokale og 3 biblioteksfaglige omtaler
- 75% af deltagere vurderer at resultater er relevante & effektive

Perspektiver: Nye målemetoder for bibliotekernes virke 
- Ændre og påvirke opfattelse af folkebibliotekernes værdi og formål
- Styrke folkebibliotekernes advokationsmuligheder ift. til andre velfærdsområders 
med tradition for makroøkonomisk argumentation


