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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) 

 

31.12.2016 

Budsjett 

2017 

Forslag 

2018 

Forslag 

2019 

Forslag 

2020 

Forslag 

2021 

Årsverk samlet 10,68 11,03 11,03 11,03 11,03 11,03 

 
Tabell 4.11.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 

2016 

Budsjett 

2017 

Forslag 

2018 

Forslag 

2019 

Forslag 

2020 

Forslag 

2021 

Driftsutgifter 9 020 8 143 8 288 8 288 8 288 8 288 

Driftsinntekter 1 800 460 480 480 480 480 

Netto driftsutgifter 7 220 7 683 7 808 7 808 7 808 7 808 

Investeringsutgifter 50 0 0 0 0 0 

Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 50 0 0 0 0 0 

4.11.3 Behovsvurderinger 

Mediesamlingen er kjernen i bibliotekets tilbud og omfatter både trykte og elektroniske medier. En 

god mediesamling skal være aktuell og mangfoldig, og gi tilbud til folk med ulike leseferdigheter, 

interesser og behov. Biblioteket tilbyr etterspurt litteratur, og fungerer som en motvekt til et 

kommersielt marked ved å tilby mindre kjente tekster. 

 

Barn og unge er framtidens brukere av biblioteket. Lesing er en grunnleggende ferdighet. Leseglede 

og leselyst styrkes i samarbeid med barnehager og skoler. Gjennom lørdagsarrangementer og godt 

tilrettelagte lokaler blir småbarnsfamiliene kjent med biblioteket som en arena for læring, lek, 

deltagelse og opplevelse.  

 

I det digitale samfunnet er den fysiske tilgjengeligheten til en rekke tjenester kraftig redusert. Stadig 

mer informasjon finnes bare digitalt. Det stiller økte krav til befolkningens digitale kompetanse.  

Bibliotekene arbeider for å minske det digitale skillet ved å tilby kurs i generell IKT-kunnskap, bruk 

av offentlige tjenester på nett, sosiale medier og kildekritikk.    
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4.11.4 Resultatmål - styringskort 

Fokusområder og indikatorer Målemetode/kilde Mål 

Brukere   

Tjenester tilpasset brukernes behov   

Tilfredshet med tjenestene  Brukerundersøkelse 5,0 

Kvaliteten på tjenestene Brukerundersøkelse 5,0 

Besøk pr. innbygger Egne målinger 4,5 

Utlån pr. innbygger Bibliofil 4,7 

Antall arrangement og klassebesøk barn/ungdom Egne målinger 160 

Antall arrangement voksne Egne målinger 100 

Dialog med brukerne   

Tilfredshet med samarbeid medvirkning Brukerundersøkelse 5,0 

Tilfredshet med informasjon Brukerundersøkelse 5,0 

Medarbeidere   

Engasjement og kompetanse   

Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og kompetanse Brukerundersøkelse 5,0 

Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Læring og fornyelse   

Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Medarbeiderskap Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Organisasjon   

Arbeidsmiljø   

Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Ansattes stolthet over egen arbeidsplass Medarbeiderundersøkelse 5,0 

Sykefravær Visma HRM (Ansatt) 4,5 % 

Ledelse   

Ansattes tilfredshet med ledelsen  Medarbeiderundersøkelse 5,0 

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

Økonomi   

Økonomistyring   

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

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

4.11.5 Standardendringer og nye driftstiltak 

Reduksjon innkjøp medier og redusert aktivitet/arrangement 

Biblioteket har innarbeidet et generelt prosentvis kutt i driftsrammen på kr 38.000. Innsparingen tas 

ved å redusere mediebudsjettet med kr 18.000 og aktivitetsbudsjettet med kr 20.000.  

 

 


