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VEDTAK - HØRING - "BIBLIOTEKREFORM

2014"KULTUR

Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst behandlet i møte 19.04.2007 sak 18/07. Følgende
vedtak ble fattet:
Rennebu kommune ser positivt på målsetningene i "Bibliotekreform 2014" med ønske om å høyne
standarden på bibliotektjenestene generelt. Biblioteket er en vesentlig faktor for å kunne betjene
publikum sine behov i et stadig mer bredspektret mediasamfunn. Det er likevel viktig som
meldingen fastslår at "folkebiblioteket må fortsatt ha litteraturformidling og lesestimulering som
hovedoppgave for barn og unge"
For Rennebu som en liten kommune befolkningsmessig, men en stor kommune når en går ut fra
areal, er det viktig at bibliotektilbudet er tilgjengelig innenfor en viss geografisk nærhet. En kan
derfor ikke se at tanken om en konsolidering til storbibliotek i praksis vil medføre noen forbedring
for vårt vedkommende. Rennebu kommune mener at det bør være et hovedbibliotek i hver
kommune.
Tanken om et samarbeid kommunene i mellom med for eksempel utviklingen av transportordninger
og lignende bør kunne utnyttes for oss. For oss er dessuten bokbussen fortsatt et godt tilbud.
I utredningen nevnes samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Dette er en ordning vi har
lang erfaring med og som vi burde kunne bygge videre på for å utvikle bibliotektilbudet i vår
kommune.
Under den siste hovedmålsetningen nevnes et planlagt kompetanseutviklingsprogram for de ansatte
i biblioteksektoren. Dette er selvsagt et positivt tiltak som vil kunne være med å styrke biblioteket
som tjenesteinstitusjon. I mindre kommuner vil det dessuten virke positivt for de få ansatte som ofte
mangler en kollegial støtte i sitt daglige virke.

Bankgiro

Konto for skatt

Org.nr.

4227.06.00004

6345.06.16356

940083672

Med vennlig hilsen
Rennebu kommune
Kultur og fritid

Astri Snildal
enhetsleder kultur og fritid

