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Indledning 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har i 2016 bevilget 375.000 kr. i tilskud til dette forprojekt (idéfase). 

Forprojektets samlede budget er på 625.000 Kr.  

 

Med udgangspunkt i kulturinstitutionerne omkring Esehaven (Esbjerg Museum, 

Hovedbiblioteket og Byhistorisk Arkiv) skal forprojektet udvikle forslag til, hvorledes 

institutionernes formidlings- og læringsformer kan samtænkes og nyudvikles. Disse forslag kan 

evt. danne grundlag for en senere arkitektkonkurrence. 

 

Forprojektet skal herunder overveje mulige organisatoriske og fysiske ændringer, som kan 

bidrage til, at skabe et unikt kulturrum, der har fokus på formidling og læring og på at være et 

attraktivt rum for byens borgere. Projektet skal herunder indtænke mulige nye aktørgrupper 

og funktioner. 

 

En realisering af projektet skal bidrage til at opfylde Esbjerg Kommunes Vision 2020, der bl.a. 

har som mål at skabe et vækstcenter, hvor familie og kultur har høj prioritet. Under 

overskriften storbykvaliteter og levende lokalsamfund skal nye rum og aktiviteter bidrage til 

udviklingen af levende bymiljøer ved at: 

 

 Styrke kulturliv, erhverv, vækst og bosætning 

 Udvikle Esbjerg som international storby med et aktivt medborgerskab 

 

På denne baggrund udarbejdede Esbjerg Kommune i slutningen af 2015 sit kommissorium og 

etablerede projektorganisationen. Processen er gennemført i 2016 og forslaget præsenteres 

for styregruppen i januar 2017. 

 

Det valgte konsulentfirma Resonans og Esbjerg Kommunes projektgruppe har gennemført en 

omfattende proces og i fællesskab udarbejdet et visionsoplæg. 

Omkring 100 borgere, ledere, medarbejdere og interessenter har været inddraget i processen. 

En række workshops og interviews blev gennemført. Processens metoder blev valgt på 

baggrund af Modelprogram for folkebiblioteker og inspireret af IDEO’s design- og 

innovationsmetode. Sammen har vi været på opdagelse i brugernes og interessenternes 

erkendte og ikke-erkendte behov bl.a. via etnografiske metoder som cultural probes, 

brugerrejser, observation, personaer og åbne kvalitative interviews. 

 

I den første del af processen var der fokus på brugernes og interessenterne ønsker og behov. I 

sidste del var der primært fokus på institutionerne, organisering af drift og fælles 

udviklingsprojekter, grundlaget for fremtidig samskabelse og politisk/ledelsesmæssige 

relationer. 
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Konklusioner 

 

 Projektets synergi opstår dér, hvor der skabes faciliteter til alle former for frie, 

brugerdrevne aktiviteter og samskabelsesprocesser og hvor kulturliv og byudvikling får 

nye dimensioner. De 5 spor, der præsenteres her, er bærende for det samlende projekt 

og rummer de væsentlige indholdselementer. 

 

 Esehaven kan blive et væsentligt aktiv i udviklingen af Esbjerg. Et klimaafskærmet by-

/kulturrum vil fungere som en naturlig – og årstidsuafhængig – del af området omkring 

de tre institutioner og (Studenter)Huset samt de omkringliggende boliger (Ungdomsbo). 

Området kan udvikle sig til en attraktiv oase med vægt på campusstemning: kultur, 

studieliv, aktiviteter og afslappet storbystemning. 

 

 Organiseringen af samarbejdet skal baseres på åbenhed og omstillingsparathed. Det er 

nødvendigt at etablere en meget fleksibel og agil organisation (se afsnit 7).  

 

 Fagligheden i de tre kulturinstitutioner er fortsat højt prioriteret. Herved sikres de 

opgaver, som institutionerne har ifølge lovgivning og kommunal opgavetildeling.  
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Visionen – de 5 spor – hvilke elementer består visionen af 

 

 

 
 

Spor 1: Kulturen og identiteten samskabes 

Borgere, kulturinstitutioner, foreninger og virksomheder forbinder sig for at forene kræfterne 

og inspirere hinanden. Esbjergkultur er et resultat af en stadig samskabelse. 

Borgerne udvikler en fælles historisk bevidsthed og identitet gennem formidlingen af Esbjergs 

historie – både for tilflyttere og familier, der har boet i byen i generationer. 

Aktive medborgere er med til at udvikle fælles livsvilkår og kulturliv. Gennem åbne processer 

skabes nye forståelser og medindflydelse på politikker og aktiviteter inden for fællesskabets 

rammer. 

 

Spor 2: Møder på tværs af livsformer, generationer og fællesskaber 

Esehaven er det nye fælles byrum, hvor kultur, læring, samtaler og møder mellem mennesker 

finder sted. 

Et sted hvor mødet mellem mennesker på tværs af livsformer, generationer og forskelle skaber 

grobund for udvikling for den enkelte og for nye og etablerede fællesskaber. 

Aktiviteterne på tværs af generationer styrker fællesskabet og sammenhængskraften i byen. 

 

Spor 3: Fælles oplevelser, læring og formidling 

Esehaven skaber nye kompetencer, nye forståelser og ny viden. 

Gennem formidling af historiske emner, kunst, kulturarv og læringsaktiviteter, er Esehaven en 

inspirationsbase for naturvidenskab, historie, litteratur og politik. 

Alle kan gå på opdagelse og få inspiration i oplevelser gennem foredrag, litteratur, film, teater, 

musik m.v. 

 

Spor 4: Kreativt vækstcenter 

Esehaven fungerer som et kulturelt vækstcenter, hvor borgere, virksomheder, kulturelle 

iværksættere, foreninger og institutioner mødes på tværs omkring kulturel og erhvervsmæssig 

vækst. 
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Esehaven er et eksperimentarium for iværksættere og lokale kulturaktører, der skaber 

innovation og forretning inden for f.eks. kunst, digital formidling, animation, grafik og sociale 

medier. 

Mangfoldigheden og kreativiteten styrker Esbjergs identitet som en international studie- og 

storby med en stærk evne til at forandre og udvikle sig innovativt. 

 

Spor 5: Et fleksibelt byrum i bymidten 

Esehaven fungerer som et livgivende og energifyldt rum i bymidten – et frirum – hvor livet 

mellem gaderne udleves. Et byrum, der skaber sammenhæng og åbenhed til Torvet, I.C. 

Møllerparken og boligområderne i bymidten. 

Livet i Esehaven er præget af storbyens dynamik, uforudsigelighed og det ufærdige. Her sker 

altid noget – også det, der ikke er planlagt. 

Alle inviteres til at fylde Esehaven ud med liv og kultur, så der opstår nye kulturelle møder på 

tværs af interesser og matrikler. 

 

Visionen – et åbent fysisk rum i byen 

 

Esehaven er visionen om et åbent hus, et offentligt byrum, hvor alle kan komme og være.  

Visionen handler om, at skabe fysisk og indholdsmæssig sammenhæng mellem de tre 

kulturinstitutioner. 

 

En sammenbygning af de tre eksisterende bygninger kan tænkes på flere niveauer – lige fra en 

total sammensmeltning med et stort fælles overdækket byrum i den nuværende Esehave til en 

fælles indgang ud imod Nørregade, en forhal og et fælles udstillingsrum. 

 

Ved at pulje de nuværende arealer og lave en helt ny rumfordeling kan vi sikre rum til både de 

brugerdrevne og de institutionsdrevne aktiviteter. Det vil samtidigt være muligt at sikre en god 

fysisk fordeling af aktiviteter og opgaver der kræver henholdsvis sikkerhed og åbenhed. 

 

Den nye Esehave rummer alle former for aktiviteter under overskrifter som formidling og 

læring, samskabelse, historie, kulturarv, demokrati og folkeoplysning. 

 

Aktiviteter og liv – eksempler 

 

Fortællinger, foredrag og litteraturevents 

Læringsaktiviteter for børn, unge og voksne 

Interaktive og/eller digital formidling 

Koncerter og teater 

Pop-up aktiviteter f.eks. musik eller gøgl 

Festivaler og events 

Byvandringer – digitale og analoge 

Skattejagter og PokemonGo 

Makerspace 

Cafeliv og madfællesskaber 

Film og streamning 

Torvemarked og loppemarked 

Fysiske aktiviteter 

 

Case 1: Space 

Esehaven kan i fremtiden skabe udstillingsrammer og en markedsplads/torvehal til rådighed 

for fremvisning af produkter – både vidensbaserede og digitale produkter, kulturaktiviteter fx 
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international forfatterscene, naturvidenskab, økonomi og politik, regionalt kunsthåndværk og 

lokale fødevarer (Vadehavsprodukter) 

 

Case 2: Innovation og eksperimentarium 

De tre institutioner kan sammen facilitere et eksperimentarium for iværksættere og lokale 

kulturaktører. Esehaven vil fungere som en slags HUB, hvor aktører mødes på tværs for at idé 

og konceptudvikle, udvikle prototyper og testforløb. Esehaven tilbyder faciliteter som 

workshoprum og makerspace. Institutionerne står til rådighed med viden, facilitering og 

matchmaking på tværs af kompetencer, interesser og fagligheder som design, animation, IT, 

reklame og arkitektur. 

 

Case 3: Digital formidling 

Fremtidige formidlings- og læringsaktiviteter understøttes af digitale formidlingsgreb, som gør 

læringen aktiv og visuel. I Esehaven findes oplevelsesbaserede læringsrum, som f.eks. 

understøtter læring gennem muligheder for fysisk afprøvning af fortidens 

hverdagsudfordringer. 
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Organisering 

 

Kompetenceniveauer: 

Samarbejdet kan bygges op på basis af de eksisterende kompetenceniveauer. De to 

kommunale institutioner refererer direkte via forvaltningen til Kultur & Fritidsudvalget og 

dermed til Byrådet. Museet har som en selvejende institution en bestyrelse med selvstændigt 

ansvar og kompetence og relaterer sig primært til Esbjerg Kommune i budgetsammenhæng. 

Arkivchefen og bibliotekschefen er integrerede medlemmer af ledelsen af Børne & 

Kulturforvaltningens Kulturafdeling. 

Alle tre institutioner har egen institutionsledelse, som har ansvar for en større organisatorisk 

sammenhæng end de bygninger og aktiviteter, der er placeret fysisk i og omkring Esehaven.  

Den økonomiske og udviklingsmæssige ledelse kan derfor ikke uden videre slås sammen i én 

organisation. Det er vores vurdering, at ledelsen af drift og udvikling i Esehaven skal baseres 

på et antal rammeaftaler inden for hvilke styring og koordinering kan finde sted. Disse 

rammeaftaler skal evalueres og evt. revideres i et fast interval og godkendes på 

direktør/politisk niveau. 

 

Model: Kompetenceniveauer  

 

 

Politisk Niveau – Byråd – Kultur, plan m.v. 

 

 

Kulturafdeling (forvaltning m.v.) – Museumsbestyrelse  

 

 

Institutionsledelse 

 

 

Aftaleniveau – styring og koordinering 

 

 

Daglig drift 

 

 

Rammeaftale vedr. bygningsdrift 

De fysiske rammer har stor betydning for samarbejdets succes. Vi er enige om, at det er 

muligt at anvende den samlede bygningsmasse bedre ved at ”pulje” arealerne og placere 

funktionerne, der hvor det passer bedst med formål og opgaver. 

Model: Samspil viser sammenhængen mellem opgaver og åbenhed/sikkerhed og 

brugerdrift/institutionsdrift. Disse sammenhænge skal indgå i en senere anlægsfase. 

Når bygningerne er ændrede, og arealanvendelsen har fundet sin nye form, kan driften og den 

løbende koordinering ske inden for rammerne af en stående aftale mellem Esbjerg Kommune, 

Kulturafdelingen og Sydvestjyske Museer. Driften af den samlede bygningsmasse varetages af 

en fælles driftsenhed organiseret under Kulturafdelingen/Biblioteket i tæt samarbejde med 

Esbjerg Kommunes Ejendomsafdeling (Teknik & Miljø). 

 

Rammeaftale vedr. Kultur-, Lærings- og Samskabelsesaktiviteter 

Når bygningerne er ændrede, og arealanvendelse har fundet sin nye form, kan den løbende 

udvikling og koordinering af alle aktiviteter i Esehaven ske inden for rammerne af en 

samarbejdsaftale, der bygger på respekt for de tre institutioners respektive opgaver og 

forskellige størrelser. I det omfang, der er behov for økonomiske aftaler f.eks. fælles 
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aktivitetsbudget, fundraising, projektbudgetter osv., fastlægges disse i forbindelse med den 

årlige budgetlægning og godkendes på forvaltnings/bestyrelsesniveau. 

Der etableres en stående koordinering på tværs af institutionerne på leder/mellemlederniveau 

(inkl. Huset).  Denne gruppe kan/skal nedsætte permanente driftsgrupper og (midlertidige) 

projektgrupper bestående af relevante medarbejdere på tværs af institutionerne. 

Der etableres desuden en fast struktur for omverdens inddragelse som basis for brugerdrevne 

aktiviteter, samskabelse og iværksætteri. 

 

Samarbejdsrelationer og partnerskaber 

Esehaven er visionen om et åbent hus, et offentligt byrum, hvor alle kan komme og være.  

Det er dog ikke ensbetydende med, at huset Esehaven kan/skal rumme alle former for 

aktiviteter. Det er nødvendigt med forventningsafstemning og definition af snitflader i forhold 

til de mange andre aktiviteter, der tilbydes i Esbjerg Kommune. 

Rammerne skal opdateres løbende. Som udgangspunkt sættes fokus på aktiviteter inden for 

medborgerskab, folkeoplysning, kulturarv, kunst, litteratur, historie.  

Eksempler på aktører i det kommende samskabende fællesskab: 

 

 Folkeuniversitetet 

 Oplysningsforbundene 

 Kulturskolen 

 Myrthue (Skole- og daginstitutionstjenesten) 

 Skoler og dagtilbud 

 Uddannelsesinstitutioner 

 Tobakken og andre kulturinstitutioner 

 Foreninger 

 Interesseorganisationer og sammenslutninger 

 Den Regionale Kulturaftale for Vadehavet 

 Virksomheder 

 Producenter f.eks. Vadehavsprodukter 

 Selvorganiserede grupper 
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Proces 

 

Projektorganisation: 

Styregruppe: 

 Direktøren for Børn & Kultur (formand) 

 Direktøren for Teknik & Miljø 

 Planchefen 

 Kulturchefen 

 Direktøren for Sydvestjyske museer 

Projektgruppe: 

 Kulturchef 

 Museumsdirektør 

 Arkivchef 

 Kontorchef – Kommune- & byplan 

 Bibliotekschef 

Bibliotekschefen er projektleder og sekretær for projektet. 

 

Gennemførte aktiviteter  

(Løbende projektledelse nævnes ikke. Vedr. projektledelse henvises til bilag vedr. 

timeregistrering): 

 

2015 Aktivitet Deltagere 

6.5. Styregruppemøde Styregruppen 

15.6. Projektgruppemøde Projektgruppen 

30.9 Studietur til DOKK1 Styregruppen og 

projektgruppen 

2016   

13.1. Styregruppemøde Styregruppen 

23.2. Projektgruppemøde Projektgruppen 

5.4. Projektgruppemøde/præsentation 

af forslag/tilbud 

Projektgruppen + 

konsulentfirma 

6.4. Projektgruppemøde/præsentation 

af forslag/tilbud 

Projektgruppen + 

konsulentfirma 

12.4. Projektgruppemøde/præsentation 

af forslag/tilbud 

Projektgruppen + 

konsulentfirma 

18.4. Styregruppemøde. Indstilling 

vedr. valg af konsulentfirma 

behandles 

Styregruppen 

18.5. Projektstartmøde   Projektgruppen + Resonans 

(Konsulentfirma) 

1.6.  Workshop Borgere/brugere/interessenter 

2.6.  Brugerinterviews Borgere/brugere/interessenter 

8.6. Workshops Bestyrelsesmedlemmer fra de 

te institutioner 

Mellemledere fra BYA, 

Bibliotekerne, Museerne 

14.6. Workshops Borgere/brugere/interessenter 
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2.8. Projektgruppemøde Projektgruppen 

8.8. Interessentinterviews Børn & Kultur, Direktør og 

Udvalgsformand 

Kulturchef + Planchef 

24.8. Interessentinterview Teknik & Miljø, Direktør og 

udvalgsformand.  

24.8. Fokusgruppeinterview og 

Workshop 

Borgere/brugere/interessenter 

25.8. Fokusgruppeinterviews Institutionsledere fra skole, 

daginstitutioner, 

kulturinstitutioner m.v. 

25.8. Interessentinterviews Lederne af BYA, Bibliotekerne, 

Museerne 

16.9. Projektgruppemøde Projektgruppen 

18.10 Workshop om organisering Lederne af BYA, Bibliotekerne, 

Museerne 

15.11. Arbejds- og feedbackmøde Projektgruppen + Resonans 

4.1. Projektgruppemøde Projektgruppen 

18.1. Styregruppemøde med 

præsentation af visionsrapport 

Styregruppen - Resonans 

 

Processen har omfattet inddragelse af mere end 100 borgere, brugere, interessenter og 

samarbejdspartnere. Følgende liste er ikke udtømmende, men tænkt som eksempler: 

 

Borgere – åben invitation 

Ungdomsuddannelser – elever og undervisere 

Folkeskoler- forældre og lærere 

Daginstitutioner – forældre og medarbejdere 

Videregående uddannelser – Studerende og undervisere 

Kulturinstitutioner – brugere og medarbejdere 

Bosætningskoordinator – tilflyttere, expats 

Kulturbrugere og frivillige – pensionister m.v. 

Kulturskolen – elever og lærere 

Organisationer – cityforeningen, Studiebyen, Esbjerg Erhvervsudvikling 

Amatørteatre 

Kunstnersammenslutninger 

Eventsekretariatet 

m.fl. 

 

 

Økonomi og ressourceforbrug 

 

Se regnskab  
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Bilag 1- Kommissorium 

 

Titel 

 

Forprojekt, der undersøger mulighederne for etablering af 

et kulturhus med fokus på kultur og læring. 

 

Formål  

Med udgangspunkt i kulturinstitutionerne omkring 

Torvegade/Nørregade (Hovedbiblioteket, Esbjerg Museum og 

Esbjerg Byhistoriske Arkiv) skal forprojektet udvikle forslag til, 

hvorledes institutionernes formidlings- og læringsformer kan 

samtænkes og nyudvikles. Forprojektet skal herunder overveje 

mulige organisatoriske og fysiske ændringer, som kan bidrage til 

at skabe et unikt kulturrum, som både har fokus på formidling og 

læring og på at være et attraktivt rum for byens borgere. 

Projektet skal herunder indtænke mulige nye aktørgrupper og 

funktioner. 

 

En realisering af projektet skal bidraget til at opfylde Esbjerg 

Kommunes Vision 2020, der bl.a. har som mål at skabe et 

vækstcenter, hvor familieliv og kultur har høj prioritet. Under 

overskriften storbykvaliteter og levende lokalsamfund skal nye 

rum og aktiviteter bidrage til udviklingen af levende bymiljøer. 

 

 

 

Mål  

Forprojektet beskriver organisatoriske, indholds- og 

bygningsmæssige muligheder for gennem samplacering af 

aktiviteterne at skabe merværdi, større åbenhed, flere og mere 

fleksible funktioner og rum for medborgerskab og 

identitetsdannelse. 

 

De tre institutioner bor i dag dør om dør, men kan gennem et 

tættere samarbejde om indhold, tilbud og formidling opnå nye 

markante resultater.  

 

Målet er at etablere et åbent rum i byen, hvor alle aldersgrupper 

kan mødes om aktiviteter vedrørende læring, dannelse, herunder 

historie, tradition, litteratur, film, musik, spille- og legekultur og 

meget andet. 

 

En del af visionen er derfor en sammenbygning af arkiv, bibliotek 

og museum med dannelse af opholdsarealer, fælles funktioner 

som café og butik samt udstillings- og møderum. 

 

Udstillings og møderum tænkes også at skulle være til 

disposition for kulturelle aktører (lokale kunstnere), frivillige 

foreninger og andre, der kan være med til at fylde byen med liv. 

 

Samtidig er det et mål at skabe rum, som kommunens skoler 

kan anvende som en del af opfyldelsen af skolereformens 

intention om  Den åbne skole. 

Baggrund  
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En bosætningsanalyse viser at tilflyttere efterlyser et levende 

bymiljø og nævner bl.a. biblioteket som et naturligt midtpunkt 

her for. 

 

Opgave/indhold  

Forprojektets opgave er at fremskaffe et veldokumenteret 

beslutningsgrundlag for et fremtidigt kulturhus i Esbjerg Centrum 

med udgangspunkt i de kulturinstitutioner, der er beliggende 

rundt om Esehaven. Det skal således undersøges om der er basis 

for at: 

a) Samle institutionerne organisatorisk omkring et lærings- 

og formidlingssamarbejde, der tilfører de nuværende 

institutioner nye dimensioner og tilbud til borgere i alle 

aldersgrupper.  

b) Skabe sammenhæng mellem de tre nuværende bygninger 

og udnytte de eksisterende arealer på nye måder. 

Efter en inviteret konkurrence vælges et konsulentfirma, med 

erfaring fra andre lignende processer og kulturprojekter. 

 

Forprojektet finansieres af Modelprogrammet for 

Folkebiblioteker, og det vil derfor være naturligt at anvende og 

videreudvikle de metoder, der er udsprunget heraf. 

Projekt 

organisering 

 

Projektet organiseres således:  

Styregruppe: 

 Direktøren for Børn & Kultur (formand) 

 Direktøren for Teknik & Miljø 

 Planchefen 

 Kulturchefen 

 Direktøren for Sydvestjyske museer 

Projektgruppe: 

 Mads Stendorf  

 Flemming Just 

 Jørgen Dieckmann 

 Morten Hougaard 

 Annette Brøchner Lindgaard  

Projektgruppen kan nedsætte arbejdsgrupper.  

Det er et vigtigt led i forprojektet, at institutionernes 

medarbejdere samt aktører fra byen involveres i 

projektudviklingen. 
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Annette Brøchner Lindgaard er projektleder og sekretær for 

projektet. 

Afrapportering  

Der udarbejdes et prospekt med beskrivelser og visualiseringer 

af projektet. 

Kommunikations

strategi 

 

Fastlægges i styregruppen 

Implementering 

og evaluering 

Afventer gennemførelse af forprojektet 

 

Tidsplan 

(foreløbig) 

Maj 2015 afholdes indledende styregruppemøde.  

Projektgruppen udarbejder endelig tidsplan maj/juni 2015. 

 

Bilag 2 – De tre institutioners fælles commitment 

 

Vi har valgt følgende 5 ord: Formidling, Læring, Samskabelse, Iværksætteri, (ABM)-

Faglighed 

 

Desuden har vi valgt to modsætningspar, der danner rammen om vores fælles commitment, 

nemlig: åbenhed/sikkerhed og Brugerdrevet/Institutionsdrevet. 

 

 
 

Formidling: 

 

 

 
SAMSKABELSE 

 

 

 

FORMIDLING 

OG 

LÆRING 
 

 

 

 
IVÆRKSÆTTERI 

 

 

 
ABM-FAGLIGHED 

ÅBENHED 

SIKKERHED 

B
R
U

G
E
R
D

R
E
V
E
T
 

IN
S
T
IT

U
T
IO

N
S
D

R
E
V
E
T
 

Model 1. Fælles commitment 
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Med ordet formidling mener vi præsentere, forklare og uddybe et emne, et kunstværk, en 

forståelse, en fortælling osv. således at modtageren efterfølgende har en dybere eller klarere 

viden eller forståelse end for formidlingen finder sted. 

Det betyder at vi sammen og hver for sig planlægger og gennemfører aktiviteter, events, 

foredrag, udstillinger, koncerter m.v. med mennesker/borgere i alle aldre som målgruppe. Men 

selvfølgelig hver ting til sin tid. 

Ledergruppens fælles commitment bidrager til, at der indgås aftaler, opstilles fælles mål og 

standarder, der allokeres ressourcer (tid og penge) til den samlede aktivitetsflade i 

overensstemmelse med aftaler og budgetmæssige rammer. 

 

Læring: 
Med ordet læring mener vi at udvikle og tilbyde læringsaktiviteter og forløb, der bidrager til at 

især børn og unge, men også voksne (livslang læring) opnår ny viden og nye kompetencer. 

Esbjerg Kommune har velbeskrevne strategier for læring på skole og daginstitutionsområdet. 

På kulturområdet er der fastlagt tre læringsrum: a) læring gennem oplevelse b) læring 

gennem udøvelse og c) læring gennem undervisning 

Det betyder, at vi sammen og hver for sig udvikler planlægger og gennemfører aktiviteter, og 

at vi stiller os til rådighed for samarbejder med skoler, daginstitutioner, skoletjeneste, 

kulturinstitutioner og foreninger. Desuden arbejder vi på at gøre Esehaven til et rum for 

innovation og eksperimenter for børn, unge og voksne inden for f.eks. naturvidenskab, 

historie, litteratur og politik. 

Ledergruppens fælles commitment bidrager til, at der indgås aftaler, opstilles fælles mål og 

standarder, der allokeres ressourcer (tid og penge) til den samlede aktivitetsflade i 

overensstemmelse med aftaler og budgetmæssige rammer. 

 

Samskabelse: 
Med ordet samskabelse mener vi alle former for aktiviteter, hvor aktive borgere indgår i 

processer, der fører til udvikling af fælles livsvilkår og -kvalitet. Gennem åbne processer 

skabes nye forståelser og medindflydelse på politikker og prioriteringer inden for fællesskabets 

rammer. 

Det betyder, at vi sammen og hver for sig igangsætter aktiviteter og processer, hvor f.eks. 

byplanlægning og kulturstrategier gøres til genstand for samskabelse. Det kan også være 

mere konkrete samskabelsesprocesser som indsamling af den lokale historie, produktion af 

kunst, litteratur el.lign. 

Ledergruppens fælles commitment bidrager til, at der indgås aftaler, opstilles fælles mål og 

standarder og at der allokeres ressourcer (tid og penge) samskabelsesprocesser i 

overensstemmelse med aftaler og budgetmæssige rammer. 

 

Iværksætteri: 
Med ordet Iværksætteri mener vi, at der i Esehaven skabes plads til private aktørers udvikling 

af kreative, kulturelle produkter inden for f.eks. kunst, digital formidling, animation, grafik, 

sociale medier osv. Det kan enten være i form af konkret fysisk Space til iværksættere eller i 

form af udviklingssamarbejder med kultur- og turistinstitutioner osv. 

Det betyder, at vi sammen er åbne og opmærksomme over for alle de muligheder, der viser 

sig og hjælper med at facilitere nye begyndelser og projekter, der kan bidrage til udvikling af 

kultur, læring, turisme osv. 

Ledergruppens fælles commitment bidrager til, at vi selv, vores medarbejdere og omgivelser 

er åbne og imødekommende over for nye idéer og muligheder inden for de ressourcemæssige 

rammer og prioriteringer, vi hver især er underlagt. 

 

ABM-faglighed: 
Med ordet ABM-faglighed forstår vi, de faglige specialistkompetencer, som ligger inden for de 

tre områder Arkiv, Bibliotek og Museum. Det er specialistkompetencer, der vedrører litteratur, 

kultur, informationsvidenskab, kulturarv, historie, arkæologi m.m. Der er tale om adskilte 
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discipliner, der i et vist omfang har fælles berøringsflader primært inden for kultur- og 

læringsaktiviteter i relation til kulturarv, dannelse, identitet m.m. 

Det betyder at vi sammen og hver for sig fastholder og videreudvikler kompetencer inden for 

området. Alle områder udvikler sig markant i disse år. Den digitaleudvikling prioriteres meget 

højt og den grundlæggende forståelse af arkiv, museum og bibliotek er under forandring. 

Ledergruppens fælles commitment bidrager til, at vi sikrer den faglige kvalitet på vores 

institutioner samtidig med, at vi er åbne og søgende i forhold til innovation og økonomi. 

 

Åbenhed/Sikkerhed: 
Det ligger i institutionernes DNA, at der skal være balance mellem åbenhed og sikkerhed. 

Arkivet har en række opgaver, der kræver fortrolighed, adgangskontrol og sikkerhed på flere 

niveauer, Museerne har ligeledes bevaringsværdige unikke genstande, der skal beskyttes. 

Bibliotekerne har trods selvbetjent åbningstid behov for tryghed og tyverisikring. Derfor skal 

Esehaven kunne rumme disse modsatrettede behov. Der skal være den nødvendige balance 

mellem åbenhed og sikkerhed. 

 

Brugerdrevet/Institutionsdrevet: 
På sammen måde skal der være balance mellem det brugerdrevne og det institutionsdrevne. 

Dels er der et åbenheds/sikkerhedsaspekt og dels er der er forventnings/serviceniveau aspekt. 

Borgerne skal være klar til samskabelse og brugerdrivkraft på samme måde som 

medarbejderne skal være det. Samarbejdet med frivillige er en særlig udfordring, hvor den 

faglige kvalitet ikke bør undergraves. Samtidig er der vanemæssige udfordringer i forhold til, 

hvad borgerne har mod på, hvad de tror de må, hvad de kan forvente osv. 

 

 

 

Organisation: 
 
Vi har drøftet muligheden for at lave en organisering, der er baseret på det nuværende dvs. 

med en fortsættelse af en kombination af kommunalt ejet/selvejende institutioner.  

 

Kompetenceniveauer: 

Samarbejdet kan bygges op på basis af de eksisterende kompetenceniveauer. De to 

kommunale institutioner refererer direkte via forvaltningen til Kultur- og fritidsudvalget og 

dermed til Byrådet. Museet har som en selvejende institution en bestyrelse med selvstændigt 

ansvar og kompetence og relaterer sig primært til Esbjerg Kommune i Budgetsammenhæng. 

Arkivchefen og bibliotekschefen er integrerede medlemmer af ledelsen af Børne & 

Kulturforvaltningens Kulturafdeling. 

Alle tre institutioner har egen institutionsledelse, som har ansvar for en større organisatorisk 

sammenhæng end de bygninger og aktiviteter, der er placeret fysisk i og omkring Esehaven.  

Det økonomiske og udviklingsmæssige ledelse kan derfor ikke uden videre slås sammen i én 

organisation. Det er vores vurdering, at ledelsen af drift og udvikling i Esehaven skal baseres 

på et antal rammeaftaler inden for hvilke styring og koordinering af kan finde sted. Disse 

rammeaftaler skal evalueres og evt. revideres i et fast interval og godkendes på 

direktør/politisk niveau. 

 

Model 2. Kompetenceniveauer  

 

 

Politisk Niveau – Byråd – Kultur, plan m.v. 

 

 

Kulturafdeling (forvaltning, kulturchef m.v.) – Museumsbestyrelse  
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Institutionsledelse 

 

 

Aftaleniveau – styring og koordinering 

 

 

Daglig drift 

 

 

Rammeaftaler: 

 

Rammeaftale vedr. bygningsdrift 

De fysiske rammer har stor betydning for samarbejdets succes. Vi er enige om, at det er 

muligt at anvende den samlede bygningsmasse bedre ved at ”pulje” arealerne og placere 

funktionerne, der hvor det passer bedst med formål og opgaver (se model 4).  

Model 1 viser sammenhængen mellem opgaver og åbenhed/sikkerhed og 

brugerdrift/institutionsdrift. Disse sammenhænge skal indgå i en senere anlægsfase. 

Når bygningerne er ændrede, og arealanvendelsen har fundet sin nye form, kan driften og den 

løbende koordinering ske inden for rammerne af en stående aftale mellem Esbjerg Kommune, 

Kulturafdelingen og Sydvestjyske Museer. Driften af den samlede bygningsmasse varetages af 

en fælles driftsenhed organiseret under Kulturafdelingen/Biblioteket i tæt samarbejde med 

Esbjerg Kommunes Ejendomsafdeling (Teknik & Miljø). 

 

Rammeaftale vedr. Kultur-, Lærings- og Samskabelsesaktiviteter 

Når bygningerne er ændrede, og arealanvendelse har fundet sin nye form, kan den løbende 

udvikling og koordinering af alle aktiviteter i Esehaven ske inden for rammerne af en 

samarbejdsaftale, der bygger på respekt for de tre institutioners respektive opgaver og 

forskellige størrelser. I det omfang, der er behov for økonomiske aftaler f.eks. fælles 

aktivitetsbudget, fundraising, projektbudgetter osv., fastlægges disse i forbindelse med den 

årlige budgetlægning og godkendes på forvaltnings/bestyrelsesniveau. 

Der etableres en stående koordinerings på tværs af institutionerne på leder/mellemlederniveau 

(inkl. Huset).  Denne gruppe kan/skal nedsætte permanente driftsgrupper og (midlertidige) 

projektgrupper bestående af relevante medarbejdere på tværs af institutionerne. 

Der etableres desuden en fast struktur for omverdens inddragelse som basis for brugerdrevne 

aktiviteter, samskabelse og Iværksætteri. 
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Samarbejdsrelationer og partnerskaber: 
 

Esehaven er visionen om et åbent hus, et offentligt byrum, hvor alle kan komme og være.  

Det er dog ikke ensbetydende med, at huset Esehaven kan/skal rumme alle former for 

aktiviteter. Det er nødvendigt med forventningsafstemning og definition af snitflader i forhold 

til de mange andre aktiviteter, der tilbydes i Esbjerg Kommune. 

Rammerne skal opdateres løbende. Som udgangspunkt sættes fokus på aktiviteter inden for 

medborgerskab, folkeoplysning, kulturarv, kunst, litteratur, historie.  

 

 

Som eksempler på samarbejdspartnere kan nævnes: 

 

Folkeuniversitetet 

Esbjerg 

Kommunes 

Arkivfunktion 

og 

myndighed 

Esbjerg Kommunes 

Biblioteker 

Esbjerg 
Hovedbibliotek 

Sydvestjyske Museer -  

Esbjerg Museum 

Esbjerg Byhistoriske 
Arkiv 

Huset 

(Tobakken) 

Rammeaftaler 

vedr.  Kultur-, 

lærings- og 

samskabelse- 
aktivitet 

Rammeaftale 

vedr. 

bygningsdrift og 

koordinering af 

faciliteter 

Esbjerg 

Kommune 

Kulturafdelin

gen 

Model 3. Rammeaftaler 
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Oplysningsforbundene 

Kulturskolen 

Myrthue (Skoletjenesten) 

Skoler 

Dagpasning 

Uddannelsesinstitutioner 

Tobakken og andre kulturinstitutioner 

Daginstitutioner 

Foreninger, interesseorganisationer og sammenslutninger 

Nationalpark Vadehavet  

Den Regionale Kulturaftale for Vadehavet 

Virksomheder 

Handlende (f.eks. vadehavsprodukter) 

Selvorganiserede gruppe 

m.fl.  

 

 

 

Model 4.  

Eksempel: 
Arealanvendelse 


