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4.11 Bibliotek (VO nr 57) 
 

4.11.1 Innledning 

Ringsaker bibliotek er desentralisert med hovedbiblioteket i Brumunddal og 4 avdelinger: Moelv, 

Nes, Brøttum og Mesnali. 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 av kunnskap og kultur til barn 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) 

 

31.12.2011 

Budsjett 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Forslag 

2016 

Årsverk samlet 11,36 10,93 10,68 10,68 10,68 10,68 

 

Det reduseres med 0,25 årsverk bibliotekar fra 1.7.2013. 

 
Tabell 4.11.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 

2011 

Budsjett 

2012 

Forslag 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Forslag 

2016 

Driftsutgifter 8 284 7 020 6 894 6 794 6 794 6 794 

Driftsinntekter 1 738 314 330 330 330 330 

Netto driftsutgifter 6 546 6 706 6 564 6 464 6 464 6 464 

Investeringsutgifter 0 2 000 5 500 0 0 0 

Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 0 2 000 5 500 0 0 0 

4.11.3 Behovsvurderinger 

Biblioteket er et sosialt møtested og en arena for læring og kultur- og litteraturformidling. Personalet, 

ulike samlinger, lokaler og plassering er vesentlige ressurser for at biblioteket skal kunne fylle sin 

rolle som tilbydere av relevant, aktuelt og variert materiale i form av fysiske og digitale medier.  

 

I et lesekrevende samfunn må aktiv litteraturformidling for barn og ungdom prioriteres. Det gode 

samarbeidet med barnehager og skoler videreføres og utvikles. Et systematisk arbeid med 

litteraturformidling fører til økt utlån av og behov for barne- og ungdomsbøker.  

 

Ringsaker bibliotek har høy aktivitet. De to store avdelingene, i Moelv og Brumunddal har størst 

bredde i medieutvalget og i formidlingsaktivitetene, noe som medfører god publikumstilstrømning.  

Et av bibliotekenes samfunnsoppdrag er å være en uavhengig arena for offentlig samtale og debatt.  

Ekstern finansiering muliggjør formidlingsaktiviteter for skoleelever og voksne.  

 

For å videreutvikle biblioteket som værested med økt oppholdstid for småbarnsfamilier er det ønskelig 

å gi tilbud om eventyrstunder og forestillinger på lørdager. Dette er det ikke rom for innenfor 

rammene.  

 

 

 



Årsbudsjett 2013 og handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV. 

Side 131 

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 innkjøp medier 

Biblioteket er gitt et generelt prosentvis kutt i driftsrammen på kroner 26.000. Innsparingene tas ved å 

kutte i mediebudsjettet.  

 

Nedleggelse av bibliotekfilial på Tingnes 

Det ble i forbindelse med budsjett 2012 utredet og foreslått nedleggelse av bibliotekfilialen på 

Tingnes med overføring av ressursene til biblioteket i Brumunddal. Kommunestyret vedtok imidlertid 

å opprettholde filialen på Tingnes. Som en del av innsparingstiltak i budsjett 2013 foreslås 

bibliotekfilialen nedlagt fra 1.7.2013.  

 

Utlånstallene fra 2008 og frem til utgangen av oktober 2012 er som følger: 

 
Tabell 4.11.5.1 Utlånstall ved bibliotekfilialen på Tingnes 2008-2012  

År Utlån barn Utlån voksne Utlån samlet 

2008 2 376 1 883 4 259 

2009 2 303 1 589 3 892 

2010 4 350 1 329 5 679 

2011 4 739 1 072 5 811 

31.10.2012 1 786 747 2 533 
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Det har vært en jevn nedgang i utlånet av bøker til voksne de siste 5 årene. I 2010 ble det satt i gang 

utlån til barnehagen i form av bokpakker og bokkasser. Dette økte barnebokutlånet med bortimot 

2.000 bøker i året. Dette utlånet kan tas fra en av bibliotekets andre avdelinger. 

 

Utfra utlånstaller det vurdert som faglig forsvarlig å legge ned denne filialen. Det innarbeides i 

budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 en reduksjon med kr 100.000 i 2013 og kr 200.000 fra 

2014.  

 

De frigjorte lokalene i Tingnesbygget vil kunne benyttes til ulike kulturarrangement og gi andre 

interessante bruksmuligheter i lokalmiljøet på Nes.  

4.11.6 Investeringstiltak 

Utvikling av hovedbiblioteket  

Utvikling av hovedbiblioteket er innarbeidet med en investeringsramme på 7,5 mill. kroner. Dette 

fordeler seg med kroner 2,0 mill. kroner i 2012 og 5,5 mill. kroner i 2013. Tiltaket gjelder flytting av 

inngangspartiet på biblioteket i Brumunddal og noe ombygging for å fornye og utvikle biblioteket som 

en helt sentral samfunnsarena.  

  


