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4.11 Bibliotek (VO nr 57) 
 

4.11.1 Innledning 

Ringsaker bibliotek er desentralisert med hovedbiblioteket i Brumunddal og 3 avdelinger: Moelv, 

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 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) 

 
31.12.2012 

Budsjett 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Forslag 

2016 

Forslag 

2017 

Årsverk samlet 10,93 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 

 
Tabell 4.11.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 

2012 

Budsjett 

2013 

Forslag 

2014 

Forslag 

2015 

Forslag 

2016 

Forslag 

2017 

Driftsutgifter 8 144 6 894 7 461 7 461 7 461 7 461 

Driftsinntekter 1 572 330 741 741 741 741 

Netto driftsutgifter 6 572 6 564 6 720 6 720 6 720 6 720 

Investeringsutgifter 13 5 500 0 0 0 0 

Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 13 5 500 0 0 0 0 

4.11.3 Behovsvurderinger 

Bibliotekene er viktige møteplasser. De bidrar til deltagelse og integrering og sørger for 

tilgjengelighet til ulike typer informasjon. Gjennom bredde i medieutvalget og i 

formidlingsaktivitetene gis publikum impulser og kunnskap om mange forskjellige områder. 

Avdelingene i Moelv og Brumunddal representerer en positiv og viktig møteplass i utviklingen av 

byene, og har høy aktivitet og god publikumstilstrømning.  

 

Biblioteket legger opp til å omfordele ressurser internt i løpet av 2014. Dette gjennomføres ved at 

avdelingen i Mesnali endres fra et offentlig kombinasjonsbibliotek til et ordinært skolebibliotek. 

Avdelingen i Mesnali har over lang tid hovedsakelig fungert som et skolebibliotek. Skoleelevene står 

for om lag ¾ av samlet utlån. Det er derfor rimelig at biblioteket driftes som ved andre barne- og 

ungdomsskoler. Biblioteket vurderer det som viktig å bruke personalressursene ved andre avdelinger 

som har høyere aktivitet og god publikumstilstrømning. Det offentlige bibliotektilbudet vil med denne 

omorganiseringen bestå av Brøttum, Moelv og Brumunddal.  

 

I det ombygde biblioteket i Brumunddal legges det til rette for enkel kafédrift fra 2014. Kaféen 

bemannes av bibliotekets medarbeidere og utplasseringselever på arbeidstrening. Det legges opp til 

servering av lunsj to dager ukentlig. Forutsetningen for tiltaket er at inntjeningen balanserer mot 

utgiftene. Kaféens utvalg kjøpes ferdig fra en lokal tilbyder etter gjennomført konkurranse, alternativt 

via kommunens egne. Hensikten med tiltaket er å øke publikumstilstrømningen og høyne kvaliteten på 

rammene rundt de ulike arrangementene gjennom året.  
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Ringsaker bibliotek har lave utgifter til drift. Ekstra formidlingsaktivitet til barn og voksne 

muliggjøres i stor grad gjennom ekstern finansiering. Biblioteket søker jevnlig ulike tilskudd til slike 

formål. 

 

Biblioteket ønsker å framstå som et inspirerende rom for kulturelle møter og opplevelser, og har i 

løpet av et år mange arrangementer. Som et ledd i å tilføre aktivitet i byene bør det være faste 

lørdagsarrangement for barn og interessante, kulturelle treffpunkt for voksne på dagtid. Det prioriteres 

derfor etablering av filmvisning i Moelv og Brumunddal.  

 

Bibliotekene i Ringsaker mottar og sender et stort antall bøker ukentlig gjennom en nasjonal 

transportordning. Moelv og Brumunddal har besøk av transporten to ganger ukentlig. Fra 2014 

etableres det ett besøk ukentlig på Brøttum.  

 

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 110 90 

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 % + 

 

Biblioteket skal i følge Lov om folkebibliotek drive aktiv formidling. Det er ønskelig å innarbeide to 

nye indikatorer som måler bibliotekets formidlingsinnsats mot brukergruppene barn/ungdom og 

voksne. 
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4.11.5 Standardendringer og nye driftstiltak 

Reduksjon i innkjøp av medier 

Biblioteket er gitt et generelt prosentvis kutt i driftsrammen på kroner 11.000. Innsparingen tas ved å 

redusere mediebudsjettet.  

 

  


