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Andre dokumenter i saken:
Saksopplysninger:
Det vises til behandling av sak om fremtidige biblioteklokaler i kommunestyret i desember
2012. Kommunestyret vedtok i dette møtet å utsette saken. Administrasjonen har mottatt
brev fra styret i Arbeiderpartiet der det nå bes om at saken tas opp på nytt. Etter
administrasjonens vurdering var det nødvendig med et politisk initiativ for å gjenoppta
denne saken. I forbindelse med saken i kommunestyret i desember 2012 ble det lagt fram
som innstilling at det skulle settes av kr 500 000,- til videre prosjektering av framtidige
biblioteklokaler. Selv om selve saken ble utsatt så ble ikke disse investeringsmidlene
strøket. Det betyr at vi kan gjenoppta saken, i tråd med det styret i Arbeiderpartiet
ønsker, uten å måtte gjøre vedtak knyttet til økonomi.
Saksvurdering:
Det vises til saksutredningen som ble lagt fram i kommunestyremøte 20.12.12 (sak
94/12). Det er særlig påpekt av bibliotekfaglige grunner at et framtidig bibliotek bør
ligge i sentrum av Bergstaden. Slik den gruppa som jobbet med utredningen om nytt
bibliotek ser det, så bør et bibliotek ligge i eller i nær tilknytning til en av de to
hovedgatene i sentrum. Administrasjonen ønsker ikke å stedfeste forslag på hvor et
framtidig bibliotek bør ligge i denne fasen av arbeidet, delvis fordi at et av alternativene
siden forrige behandling er falt bort. Leighbua er utleid til private aktører, og vil
sannsynligvis ikke være noe alternativ. Det vil derfor måtte bli en del av det kommende
arbeidet å kartlegge hvilken plassering et framtidig biblioteklokale skal ha. Et viktig
moment som kom fram i den politiske prosessen i forkant av forrige behandling var at
man måtte se plasseringen av framtidens bibliotek som noe som
Side 1 av 3skulle styrke sentrumsutviklingen og som måtte sees og vurderes i et
byutviklingsperspektiv. Dette er i tråd med bibliotekutvalgets vurderinger og vil være
sentralt i det videre arbeidet.
Gruppa som utarbeidet bibliotekutredningen har påpekt at et nytt bibliotek må sees i
sammenheng med formidling av Johan Falkbergets liv og diktning. Aktualiteten og
viktigheten av et Falkbergetsenter har fått massiv oppmerksomhet siden forrige gang
denne saken var opp til behandling. En underskriftskampanje som særlig er opptatt av å
få statlige og fylkeskommunale myndigheter på banen har pågått og pågår fortsatt.
Tankene om ekstern finansiering av et Falkbergetsenter er noe utredningsgruppa og
underskriftkampanjen har vært helt enig om. Gruppen som la fram bibliotekutredningen
mener at det er helt naturlig og også svært fornuftig å samlokalisere et bibliotek og et
Falkbergetsenter. På den måten vil man i større grad også kunne ta høyde for en mere
fornuftig ressursbruk, både når det gjelder drift og investering.
Det videre arbeidet når det gjelder framtidige biblioteklokaler i Røros sentrum må først
og fremst kartlegge innhold og ønsket areal, dernest er det viktig å finne hvilke
muligheter man har innenfor det avgrensede området som er mest hensiktsmessig i
forhold til de kriterier som er gitt i utredningen. Dette vil man så ta opp til politisk
behandling for deretter å starte en detaljert planlegging av det/de aktuelle alternativene.

Her er det viktig å få fram gode og sikre kalkyler ved framtidig bibliotek på Røros. Dette
arbeidet bør være ferdig til sommeren 2014.
Innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende: 1.
Et nytt fremtidig bibliotek lokaliseres i Røros
sentrum, i tråd med
bibliotekutredningens anbefaling. En detaljert vurdering av økonomi og praktiske forhold
knyttet til de/det aktuelle alternativene som blir vedtatt utredes innen sommeren 2014.
Innhold og lokalisering av et framtidig bibliotek skal styrke sentrumsutviklingen på
Røros, og lokalisering må derfor også vurderes i et byutviklingsperspektiv (blant annet i
forhold til miljø, næringsutvikling, bosetting, synliggjøring, tilgjengelighet,
trafikkavvikling, parkering).
2. Et nytt framtidig bibliotek bør fortrinnsvis samlokaliseres med et Falkbergetsenter, og
eventuelt verdensarvsenter og andre publikumsrettede funksjoner. Det undersøkes
finansiering fra andre steder for å realisere deler av prosjektet, spesielt et
Falkbergetsenter.
3. Administrasjonen legger fram en vurdering av aktuelle alternativer for plassering av
bibliotek/Falkbergetsenter før utgangen av 2013.
Behandling i Kommunestyret den 29.08.2013 sak 42/13
Repr. H. Wendelbo (AP) foreslo:
Pkt. 1.første setning. Et nytt fremtidig bibliotek lokaliseres i Røros Bergstad.
Repr. R. Roland (RL) foreslo (Pkt. 3): Rådmannen legger frem en vurdering av innhold
aktuelle alternativ for og plassering av bibliotek/Falkbergesenter før utgangen av 2013.
Side 2 av 3
Repr. H. Wendelbo forslag til pkt. 1 ble vedtatt med 22 mot 5 stemmer avgitt for
innstillingen. Repr. fra SV og H utgjorde mindretallet.
For øvrig ble pkt. 1 enstemmig vedtatt Forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Repr. R. Roland pkt. 3 ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer ( Repr. fra H utgjorde
mindretallet). .
Vedtak i kommunestyret den 29.08.2013 sak 42/13:
Kommunestyret vedtar følgende: 1
Et nytt fremtidig bibliotek lokaliseres i Røros
Bergstad. En detaljert vurdering av
økonomi og praktiske forhold knyttet til de/det aktuelle alternativene som blir vedtatt
utredes innen sommeren 2014. Innhold og lokalisering av et framtidig bibliotek skal
styrke sentrumsutviklingen på Røros, og lokalisering må derfor også vurderes i et
byutviklingsperspektiv (blant annet i forhold til miljø, næringsutvikling, bosetting,
synliggjøring, tilgjengelighet, trafikkavvikling, parkering).
2 Et nytt framtidig bibliotek bør fortrinnsvis samlokaliseres med et Falkbergetsenter, og
eventuelt verdensarvsenter og andre publikumsrettede funksjoner. Det undersøkes
finansiering fra andre steder for å realisere deler av prosjektet, spesielt et
Falkbergetsenter.
3 Rådmannen legger frem en vurdering av innhold aktuelle alternativ for og plassering
av bibliotek/Falkbergesenter før utgangen av 2013.

