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Sammenslåing av "virksomhet bibliotek" og "virksomhet 

kultur/fritid"  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/16 Administrasjonsutvalget 16.06.2016 

44/16 Kommunestyret 22.06.2016 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Virksomhet bibliotek opphører som egen virksomhet fra 01.09.2016, og blir fra samme dato 

en del av virksomhet kultur og fritid. 

 

Behandling i Administrasjonsutvalget 16.06.2016 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Bakgrunn: 

Siden endringen av den administrative organiseringen av kommunen pr. 01.01.2007 har 

biblioteket vært den minste virksomheten. 

 

Det har gått lang tid siden omorganiseringen, og en har etter hvert høstet erfaringer med 

ordningen, selv om det er seks år siden det ble gjennomført en skikkelig evaluering. 

 

Biblioteksjef og virksomhetsleder Reni Braarud har sagt opp sin stilling, og slutter 

01.08.2016.  

 

Nåværende biblioteksjef er tillagt kulturminneoppgaver i virksomhet kultur/fritid. 

 

Andre og større virksomheter i kommunen er nylig slått sammen. Administrasjonen er bedt 

om å ta en gjennomgang av organiseringen med tanke på å redusere antall virksomheter. 

 

Vurdering: 

Rådmannen har med bakgrunn i ovennevnte vurdert muligheten av å slå sammen de to 

virksomhetene i kultursektoren.  

 

Ved å føre de to virksomhetene nærmere hverandre antar en å få en bedre ressursutnyttelse, 

blant annet ved at biblioteksjefen kan frigjøres for deler av sine oppgaver. Typiske 

arbeidsoppgaver som virksomhetsleder utfører faller da bort, og tid som tidligere ble brukt på 

økonomirapporter, virksomhetsledermøter og budsjett frigjøres. 

 

Det ligger til rette for å gjøre endringer nå fordi virksomhetsleder bibliotek slutter, og ny 

biblioteksjef ikke er ansatt. 

 

Det vil avhenge litt av nyansettelsen hvordan en ny virksomhet best kan organiseres. Av 

denne grunn foreslås det at virksomheten selv gis ansvar for intern organisering og fordeling 

av oppgavene. 
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Konklusjon: 

Virksomhet bibliotek opphører som egen virksomhet fra 01.09.2016, og blir fra samme dato 

en del av virksomhet kultur og fritid. 
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