
Årsbudsjett 2012 og handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015, hoveddel IV. 

Side 122 

4.11 Bibliotek (VO nr 57) 
 

4.11.1 Innledning 

Ringsaker bibliotek er desentralisert med hovedbiblioteket i Brumunddal og 5 avdelinger: Moelv, 

Nes, Furnes, Brøttum og Mesnali. Biblioteket er en lovpålagt tjeneste og skal sikrer innbyggerne  

fri og offentlig tilgang til alle typer medier, digitale ressurser og tilgjengelig teknologi. Gjennom aktiv 

formidling av kunnskap og kultur til barn, ungdom og voksne brukere fremmes opplysning, utdanning 

og kulturell aktivitet.  

 

Hovedmål:         

Opprettholde og videreutvikle et kvalitets-bibliotektilbud til kommunens befolkning og være kommunens 

mest besøkte kultur- og informasjonsinstitusjon. 

4.11.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.11.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 

31.12.2010 

Budsjett 

2011 

Forslag 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Årsverk samlet 11,36 11,36 10,93 10,93 10,93 10,93 

 

Det inndras 0,43 årsverk som følge av nedleggelsen av bibliotekavdelingen i Furnes. 

 
Tabell 4.11.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 

2010 

Budsjett 

2011 

Forslag 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Driftsutgifter 7 919 6 845 7 020 7 020 7 020 7 020 

Driftsinntekter 1 472  309 314 314 314 314 

Netto driftsutgifter 6 447 6 536 6 706 6 706 6 706 6 706 

Investeringsutgifter 0 0 2 000 3 000 0 0 

Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 0 0 2 000 3 000 0 0 

4.11.3 Behovsvurderinger 

Biblioteket er en møteplass i lokalsamfunnet som skal sikre innbyggerne fri og offentlig tilgang til alle 

typer medier og digitale ressurser. For å formidle kultur, kunnskap og opplevelse er en oppdatert 

samling av alle typer medier en forutsetning. Bibliotekene har en aktiv rolle innen litteraturformidling 

med en rekke arrangement som skaper aktivitet og tiltrekker seg publikum. 

  

Leseferdigheter er en rettighet. Lesing er viktig for selverkjennelse, kritisk tekning, refleksjon og 

demokratiutvikling. Tilbudet til barn og unge må fortsatt prioriteres.  

 

Ringsaker bibliotek har høy aktivitet. Både besøks- og utlånstallene har i 2011 hatt en god økning. De 

to store avdelingene, Moelv og Brumunddal, har godt tilpassede åpningstider, bredde i medieutvalget 

og formidlingsaktiviteter som fører til økt publikumstilstrømming.  Bibliotekene representerer en 

positiv, samfunnsbyggende kraft ved utviklingen av tettsteder og byer. Ved de små avdelingene er 

mye av utlånsaktiviteten knyttet til barnehagebibliotekene, bokpakker og utlån til skoler. 

 

Bibliotekdriften i Ringsaker har lave utgifter til drift. Formidlingsaktiviteten til voksne og skoleelever 

muliggjøres i stor grad gjennom ekstern finansiering. En ønsket satsing på faste barnearrangementer 

på lørdager er det ikke rom for innenfor rammene. Annonsering utgjør en uforholdsmessig stor del av 

utgiftene ved arrangementer. Bekjentgjøring gjennom nettsteder og sosiale medier vil bli benyttet som 

et alternativ. 
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I Moelv og Brumunddal øker arbeidsmengden og presset på personalet gjennom økt 

publikumstilstrømning.  

4.11.4 Resultatmål – styringskort 

Fokusområder og indikatorer Målemetode/kilde Mål Akseptabelt  

Brukere    

Tjenester tilpasset brukernes behov    

Tilfredshet med tjenestene  Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Kvaliteten på tjenestene Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Besøk pr innbygger Egne målinger 4,7 4,3 

Utlån pr innbygger Egne målinger 5,2 4,9 

Dialog med brukerne    

Tilfredshet med samarbeid og medvirkning Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Tilfredshet med informasjon Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Medarbeidere    

Engasjement og kompetanse    

Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og 

kompetanse 

Brukerundersøkelse 5,0 4,0 

Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Læring og fornyelse    

Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32) Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Organisasjon    

Arbeidsmiljø     

Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Ansattes stolthet over egen arbeidsplass Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Sykefravær Visma HRM (Ansatt) 4,5 % 5 % 

Ledelse    

Ansattes tilfredshet med ledelsen Medarbeiderundersøkelse 5,0 4,0 

Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)  5,0 4,0 

Økonomi    

Økonomistyring    

Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 0 % + 

Avvik i %, årsprognose ift. budsjett Regnskap/budsjett 0 % + 0 % + 

4.11.5 Standardendringer og nye driftstiltak 

Reduksjon annonser, inventar og utstyr 

Biblioteket er gitt et generelt prosentvis kutt i driftsrammen på kr 27.000. Innsparingene tas ved å 

kutte annonsebudsjettet og redusere innkjøp av inventar og utstyr.  

 

Nedleggelse av bibliotekfilialer 

Som en del av innsparingstiltak i budsjett 2012 er det utredet muligheter og effekter av en 

nedleggelse/flytting av bibliotekfilialene i Mesnali, på Furnes og Tingnes. Utfra utlåns- og 

besøkstallene er det vurdert som faglig forsvarlig å legge ned disse små filialene. I budsjett 2012 er 

det innarbeidet nedleggelse av avdeling i Mesnali og personellressurser og driftsmidler overføres til 

avdelingen på Brøttum fra 1.7.2012. Avdelingen på Tingnes legges ned og personellressurser og 

driftsmidler overføres til biblioteket i Brumunddal fra 1.7.2012. Avdelingen i Furnes legges ned og det 

inndras 0,43 årsverk. Det innarbeides i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 en reduksjon med kr 

140.000 i 2012 og kr 281.000 fra 2013.  

4.11.6 Investeringstiltak 

Utvikling hovedbiblioteket (prosjekt 61122) 

Utvikling av hovedbiblioteket er innarbeidet med en investeringsramme på 5,0 mill. kroner. Dette 

fordeler seg med 2,0 mill. kroner i 2012 og 3 mill. kroner i 2013. Tiltaket gjelder flytting av 

inngangspartiet på hovedbiblioteket i Brumunddal og noe ombygging innvendig. 


