Ældrerådet i Lejre Kommune

Til:
Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune

Gevninge den 12. januar 2015

Høringssvar vedrørende:
Biblioteks- og Arkivplan 2015 - 2018
Ældrerådet har gennemgået og drøftet kommunalbestyrelsens Biblioteks- og Arkivplan
2015 - 2018, og vi har nedenstående kommentarer til planen.
Bibliotekerne:
Det er Ældrerådets vurdering, at etablering af "åbne" ubemandede biblioteker i Gevninge
og Osted ikke er optimalt, men dog, under alle omstændigheder, en bedre løsning end
fuldstændig lukning af de omhandlede biblioteker.
I Ældrerådet mener vi, at løsningen med ubemandede biblioteker vil gå ud over svage
borgere, som vi frygter i nogen grad vil opgive at benytte biblioteket, når der ikke
længere tilbydes hjælp med at finde - og eventuelt bestille bøger, eller når man ikke som
nu kan få tips og gode råd om relevant læsestof. Foruden det nævnte mener vi også, at
etablering af ubemandede biblioteker bryder med kommunens udmærkede og ofte
udmeldte ide om at borgere med begrænsede computerfærdigheder, eller borgere som
ikke selv har en computer, på bibliotekerne kan få hjælp til at klare de digitale
udfordringer, som kontakt til kommunen, Udbetaling Danmark og andre offentlige
institutioner efterhånden er blevet.
I Ældrerådet mener vi derfor, at der når/hvis der træffes beslutning om at gøre de to
biblioteker ubemandede, samtidig bør træffes beslutning om, at bibliotekerne på faste
tider bemandes af fagpersonale, således at det fortsat vil være muligt, for borgere med
behov for dette, at få den nødvendige hjælp og vejledning.
Arkiverne:
Det er Ældrerådets opfattelse, at lokalarkivernes nuværende placering i henholdsvis
Sæby, Hvalsø og Lejre, på udmærket måde tilgodeser borgerne med lokalhistorisk
interesse såvel som arkivernes frivillige hjælpere.
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I Ældrerådet frygter vi, at flytning af de 2 arkiver, Sæby og Lejre, samt centralisering
af det faste personale, kan få alvorlige konsekvenser for indsamlingen af lokalhistorisk
materiale. Frivillige er i dag en endog meget stor ressource i forbindelse med drift og
vedligehold af lokalarkiverne, desværre kan det ikke tages for givet, at "den faste stab"
af frivillige som er tilknyttet de enkelte arkiver, uden videre vil kunne "flytte" med til
nye lokaliteter - herved risikerer man, at stor viden om lokalområderne forbliver ufortalt
og dermed går tabt.
Skulle det på sigt, af hensyn til en optimal opbevaring, være nødvendigt at flytte
arkiverne, anbefaler Ældrerådet, at dette sker i forbindelse med digitalisering af
arkiverne.
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Keld Mortensen
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