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4.11 Bibliotek (VO nr 57) 

4.11.1 Innledning 

Ringsaker bibliotek er desentralisert med avdelinger i Brumunddal, Moelv og på Brøttum. 

Biblioteket er en lovpålagt tjeneste som skaper tilhørighet i lokalsamfunnet og sikrer innbyggerne  

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

formidling 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) 

 

31.12.2013 

Budsjett 

2014 

Forslag 

2015 

Forslag 

2016 

Forslag 

2017 

Forslag 

2018 

Årsverk samlet 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 

 
Tabell 4.11.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 

2013 

Budsjett 

2014 

Forslag 

2015 

Forslag 

2016 

Forslag 

2017 

Forslag 

2018 

Driftsutgifter 8 170 7 461 7 551 7 551 7 551 7 551 

Driftsinntekter 1 600 741 542 542 542 542 

Netto driftsutgifter 6 570 6 720 7 009 7 009 7 009 7 009 

Investeringsutgifter 305 0 300 0 0 0 

Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 305 0 300 0 0 0 

4.11.3 Behovsvurderinger 

Etter ombyggingen av biblioteket i Brumunddal og åpningen av nybygget på Brøttum skole, har 

biblioteket tre nye og oppgraderte avdelinger. De framstår som attraktive og inspirerende rom for 

kulturelle møter og opplevelser, og har god publikumstilstrømning.  
 

Ringsaker bibliotek har forholdsvis høyt aktivitetsnivå og de siste årene er antall arrangement økt 

betraktelig. En økt ramme til litteraturformidling søkes disponert til lørdagsarrangement for barn, 

filmklubb for ungdom og unge voksne, samt forfatterbesøk for voksne.  

 

Bibliotekets hovedsatsingsområde er å skape leselyst og leseglede for alle grupper i befolkningen. 

Gjennom målrettet arbeid med lesestimulering i skoler og barnehager og i den kulturelle skolesekken 

prioriteres barn og ungdom spesielt.  

 

Biblioteket formidler kunnskap og opplevelse gjennom mange typer medier. En oppdatert 

mediestamme er en forutsetning for bibliotekets virksomhet. Utlån av bøker i papirbasert utgave 

utgjør hovedtyngden av bibliotekets totale utlån, men etterspørselen etter film, digibøker og lydbøker 

er stor og omløpshastigheten på samlingen tilsvarende høy. En nettbasert tilgang til lån av E-bøker er 

også i drift.  

 

Biblioteket i Ringsaker har forholdsvis lave utgifter til drift. Innkjøp av samme tittel i flere 

medietyper er stadig vanskelig å prioritere innenfor budsjettrammene.  
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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 4,5 4,2 

Utlån pr. innbygger Bibliofil 4,7 4,4 

Antall arrangement og klassebesøk barn/ungdom Egne målinger 160 140 

Antall arrangement voksne Egne målinger 100 80 

Dialog med brukerne    

Tilfredshet med samarbeid 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 Motivasjonsmåling 5,0 4,0 

Læring og fornyelse    

Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø Motivasjonsmåling 5,0 4,0 

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

Organisasjon    

Arbeidsmiljø    

Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø Motivasjonsmåling 5,0 4,0 

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

Sykefravær Visma HRM (Ansatt) 4,5 % 5,0 % 

Ledelse    

Ansattes tilfredshet med ledelsen  Motivasjonsmåling 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 innkjøp av medier 

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

redusere mediebudsjettet.  

 

Økning budsjett til litteraturarrangement 

Det er innarbeidet en rammeøkning på kr 100.000 til driftsutgifter til lørdagsarrangement for barn, 

filmklubb for ungdom og unge voksne samt forfatterbesøk for voksne. 

4.11.6 Investeringstiltak 

Utomhusanlegg bibliotek i Br.dal (prosjekt 61139) 

Det er ført opp kr 300.000 i 2015 til utomhusanlegg ved biblioteket i Brumunddal. Prosjektet gjelder 

ferdigstilling av uteområdet etter at hovedinngangen ble flyttet. 

 

 


