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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) 

 
31.12.2018 

Budsjett 
2019 

Forslag 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Årsverk samlet 11,03 11,03 11,43 11,43 11,43 11,43 

 
I budsjett 2020 opprettes det 0,4 årsverk bibliotekassistent i forbindelse med etableringen av 
turistkontor i kommunen. 
 
Tabell 4.11.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2019 

Forslag 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Driftsutgifter 9 440 8 407 9 094 9 094 9 094 9 094 
Driftsinntekter 1 623 454 454 454 454 454 

Netto driftsutgifter 7 817 7 953 8 640 8 640 8 640 8 640 

Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

4.11.3 Behovsvurderinger 

Biblioteket er samfunnets åpne rom og tilbyr opplevelser, leseinspirasjon og kunnskapsformidling. 
Det er en møteplass som skaper delaktighet og samhørighet i befolkningen. Arrangement som 
forfatterbesøk, konserter, filmvisning og faglige foredrag vekker nysgjerrighet, gir faglig innsikt og 
rom for samtaler. For å opprettholde og utvikle dagens arrangementsbredde er en avhengig av 
prosjektfinansiering.  
 
Grunnleggende leseforståelse er nødvendig for å forstå og håndtere virkeligheten. Lesestimulerings-
arbeid mot barn og unge er bibliotekets hovedsatsingsområde og gjøres i samarbeid med skoler og 
barnehager. En oppdatert mediesamling er en forutsetning for bibliotekets formidlingsvirksomhet. 
Det er utfordrende å kjøpe inn nok eksemplarer av alle typer medier innenfor dagens rammer.  
 
Stadig mer kommunikasjon og tjenester i samfunnet foregår digitalt. Mange opplever et behov for å 
styrke sine digitale ferdigheter. Biblioteket tilbyr nettbrett- og pc-kurs, seniordata og et fast månedlig 
Digipunkt i Moelv.   
 
Ringsaker kommune er tildelt 1,2 mill. kroner til lesestimulerende tiltak for barn og unge i Prosjekt 
lesestimulering. Pengene skal gå til å øke leselysten gjennom å bedre kvaliteten på skolebibliotekene. 
Det gjøres ved at skolebibliotekarene lærer mer om pedagogisk bruk av biblioteket og om 
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lesestimuleringsarbeid. Biblioteket har gjennom skolebibliotekveilederen en nøkkelrolle i 
gjennomføringen av prosjektet.  

4.11.4 Standardendringer og nye driftstiltak 

Opprettelse av 0,4 årsverk bibliotekassistent 
Det er innarbeidet kr 220.000 til opprettelse av 0,4 årsverk bibliotekassistent. Visit Innlandet har 
åpnet turistinformasjon ved torget i Brumunddal og i bibliotekets avdeling i Moelv. Et minibibliotek 
er etablert sammen med turistinformasjonen i Brumunddal, jf. f.sak 34/2019. I tillegg til ordinære 
informasjonstjenester kan publikum benytte møteplassfunksjonen, låne bøker, lese aviser og gå på 
arrangement i lokalene. 
 
Reduksjon i driftsutgifter 
Det er innarbeidet et generelt kutt i driftsrammen med kr 14.000. Innsparingen tas ved reduksjon av 
forskjellige driftsutgifter. 
 


