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4.11 Bibliotek (VO nr. 57)
4.11.1 Innledning
Ringsaker bibliotek er desentralisert med avdelinger i Brumunddal, Moelv og 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)

Årsverk samlet

31.12.2014
10,68

Budsjett
2015
10,68

Tabell 4.11.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)
Regnskap
Budsjett
2014
2015
Driftsutgifter
8 335
7 551
Driftsinntekter
1 609
542
Netto driftsutgifter
6 726
7 009
Investeringsutgifter
8 871
300
Investeringsinntekt
0
0
Netto investeringsutgifter
8 871
300

Forslag
2016
10,68

Forslag
2017
10,68

Forslag
2018
10,68

Forslag
2019
10,68

Forslag
2016
7 660
449
7 211
0
0
0

Forslag
2017
7 660
449
7 211
0
0
0

Forslag
2018
7 660
449
7 211
0
0
0

Forslag
2019
7 660
449
7 211
0
0
0

4.11.3 Behovsvurderinger
Biblioteket har tre oppgraderte og funksjonelle avdelinger som er godt besøkt. De bidrar til økt
kulturell deltagelse i befolkningen og er en terskelfri fellesarena. Ved å tilby språktrening, tilpasset
litteratur og leseombudsordning, har biblioteket en sentral rolle for integrering og mangfold.
Hovedsatsingsområdet til biblioteket er å skape leselyst hos barn og unge. Det er vesentlig å gjøre
gruppen klar over lesingens verdi, og gi de mulighet til bli aktive bibliotekbrukere. Bibliotekets
formidlingsarbeid til barnehager og skoler bør, om mulig, foregå i bibliotekenes lokaler. Visning av
film og lørdagsarrangement for barnefamilier, bidrar til mer besøk. Gjennom den kulturelle
skolesekken og samarbeid med andre aktører, økes aktiviteten mot barn og ungdom.
Biblioteket har et høyt aktivitetsnivå med mange arrangementer. Finansiering gjennom prosjektmidler
bidrar til utviklingen. Ifølge den nye formålsparagrafen for folkebibliotekene, skal bibliotekene
videreutvikles som en uavhengig arena for samtale og debatt. I tilknytning til den årlige litteraturuka
for barn og ungdom, ønsker biblioteket å lage et program for sitt voksne publikum.
Biblioteket formidler kunnskap og opplevelse gjennom mediestammen. Utlån av trykte bøker utgjør
hovedtyngden av bibliotekets totale utlån, men etterspørselen etter film, digibøker og lydbøker er stor
og omløpshastigheten er høy. Utlån av e-bøker er i gang. Biblioteket i Ringsaker har forholdsvis lave
utgifter til drift. Innkjøp av samme tittel i flere utgaver, er utfordrende å løse innenfor
budsjettrammene.
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4.11.4 Resultatmål
Fokusområder og indikatorer
Brukere
Tjenester tilpasset brukernes behov
Tilfredshet med tjenestene
Kvaliteten på tjenestene
Besøk pr. innbygger
Utlån pr. innbygger
Antall arrangement og klassebesøk barn/ungdom
Antall arrangement voksne
Dialog med brukerne
Tilfredshet med samarbeid medvirkning
Tilfredshet med informasjon
Medarbeidere
Engasjement og kompetanse
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og
kompetanse
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse
Læring og fornyelse
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø
Medarbeiderskap
Organisasjon
Arbeidsmiljø
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass
Sykefravær
Ledelse
Ansattes tilfredshet med ledelsen
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)
Økonomi
Økonomistyring
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett

Målemetode/kilde

Mål

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse
Egne målinger
Bibliofil
Egne målinger
Egne målinger

5,0
5,0
4,2
4,5
160
100

Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse

5,0
5,0

Brukerundersøkelse

5,0

Medarbeiderundersøkelse

5,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

Medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelse
Visma HRM (Ansatt)

5,0
5,0
4,5 %

Medarbeiderundersøkelse

5,0
5,0

Regnskap/budsjett
Regnskap/budsjett

0%+
0%+

4.11.5 Standardendringer og nye driftstiltak
Reduksjon lisenser
Biblioteket er gitt et generelt prosentvis kutt i driftsrammen på kr 7.000. Kuttet tas ved å redusere
lisensbudsjettet. Nasjonalbiblioteket gir fra 2016 fri tilgang til bibliografiske data, som biblioteket
tidligere har betalt for.
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