Høringssvar til Ringerike kommune
Bibliotekarforbundet og NBF avdeling Buskerud takker for muligheten til å kommentere på
Ringerike kommunes handlingsprogram for kulturtjenesten for perioden 2019-2022.
Det er positivt at kommunen anerkjenner kultur som en viktig rammefaktor for målet om å
skape vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Det samme gjelder fokusområdene
samhandling, mangfold, kompetanse og synlighet, som alle er nøkkelbegreper for en
framtidsrettet bibliotektjeneste.
Vi setter stor pris på at kommunen vektlegger å utvikle de ansattes kompetanse, som er en
forutsetning for at bibliotekene skal kunne tilby gode og relevante tjenester.
Kommentarer til fokusområdene «mangfold» og «kompetanse» (side 60-61)
Mangfold
Planen bør framheve at biblioteket spiller en svært viktig rolle som integreringsarena.
Innvandrere har ofte stor tillit til biblioteket som institusjon og til de som jobber der. De
bruker biblioteket oftere enn de som har norskfødte foreldre, og de bruker et bredere
spekter av bibliotekets tjenester. Blant annet kommer de oftere til biblioteket sammen med
andre – de bruker biblioteket som en møteplass.
Forslag til tekst:
I dette utviklingsperspektivet er det viktig at kultursektoren arbeider mot et mangfoldig og
inkluderende kulturtilbud, både i fagtilbud på kulturskolen, bruken av biblioteket som en
viktig integreringsarena og ved tilskudd til lag og organisasjoner og tilgjengelighet for alle.
Kompetanse
Planen bør understreke bibliotekets rolle som uformell læringsarena. Bibliotekansatte
styrker innbyggernes kompetanse på en rekke områder, blant annet i møte med nye krav i
hverdagsliv, skole og arbeid.
Forslag til tekst:
Kultursektoren og kommunens ansatte skal være oppdatert og fremoverlent, både faglig, i
praksis og i utvikling. For å være relevante for innbyggerne, sikre kvalitet og utvikling, kreves

det at sektoren holder seg oppdatert på metodikk, forskning og praksis. Å bidra til
samarbeidende aktørers kompetanse er også et mål.
Kommentarer til «Bibliotek» (side 62)
Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 er forlenget inntil ny strategi foreligger i Viken.
Ringerike bibliotek har en samarbeidsavtale med Buskerud fylkesbibliotek som baserer seg
på strategien og varer fram til 2020. De fem satsingsområdene i strategien er: aktiv
formidling, læring 0-100, møteplass og debattarena, digitale tjenester samt delingskultur og
samarbeid.
Forslag til tekst:
Ringerike bibliotek skal være et sted for informasjon, kunnskap, livslang læring og deltakelse.
Det skal også være et sted for opplevelse, kreativitet, trivsel og rekreasjon og en
inkluderende og uavhengig møteplass.
Biblioteket følger samarbeidsavtale med Buskerud fylkesbibliotek samt Bibliotekstrategi for
Buskerud 2015-2020, som bygger på visjonen «Bedre liv med biblioteket – mer liv i
biblioteket». I handlingsplanperioden prioriteres felles tiltak for styrking av biblioteket som
møteplass, bedre ressursutnyttelse samt å bidra til gode skolebibliotek i kommunen.
Satsingen på variert tilbud av arrangementer og aktiviteter fortsetter.
Kommentarer til «Utfordringer og viktige tiltak» (side 62)
Det er veldig bra at kommunen vil fokusere på samskaping. Planen kan med fordel oppfordre
til erfaringsutveksling med andre kommuner. For eksempel kan det være nyttig å følge med
på prosjektet «Biblioteket som samskaper», som ledes av Oppland fylkesbibliotek og er
representert i Buskerud ved samarbeidspartnerne Buskerud fylkesbibliotek, Kongsberg
bibliotek og Øvre Eiker bibliotek.
Forslag til tekst:
Kultursektoren har et stort utviklingspotensial. Vi vil fokusere på samskaping, informasjon og
tverrfaglige løsninger, blant annet gjennom erfaringsutveksling med andre kommuner.
Kulturenheten drifter en rekke samhandlende tiltak, og i takt med at vi når ut til flere deler
av befolkningen, øker også behovet for lokaler - både for oss i kommunal drift og for
ildsjelene og frivilligheten ute i samfunnet.
Kommentarer til «Pågående prosjekter» (side 63)
Nasjonalt bokår 2019:
Handlingsplanen bør få med at Ringerike bibliotek har svart på Nasjonalbibliotekets initiativ
ved å delta i en felles søknad fra bibliotekene i Buskerud. Svar på søknaden ventes ca. 1.
desember 2018.
Forslag til tekst:

Hovedbiblioteket og Ringerike fengselsbibliotek har sammen med 17 andre kommuner i
Buskerud søkt Nasjonalbiblioteket om midler til prosjektet «Bokåret 2019 - fest fra fjord til
fjell!» Hensikten med prosjektet er at folk flest skal få lyst til å lese mer enn de gjør i dag.
Målet er å lage en stor, sammenhengende lesefest for alle som bor i Buskerud.
«Norsk nok?»
Teksten i høringsutkastet kan mistolkes dithen at «Norsk nok?» er et nasjonalt prosjekt med
lokale arrangementer i Ringerike og Hole. Tvert imot er det et lokalt prosjekt som
bibliotekene i Ringerike og Hole selv har tatt initiativ til og finansiert gjennom felles søknad
og midler fra Fritt Ord.
Forslag til tekst:
Ringerike bibliotek har sammen med Hole bibliotek fått midler fra Fritt Ord til prosjektet
“Norsk nok?”. I 2018-2019 vil de to bibliotekene arrangere temakvelder om norske tabuer,
integrering og flyktningproblematikk. Målet er å fremme debatt og samtale med
utgangspunkt i nyere sakprosa og skjønnlitteratur.
Kommentarer til Mål (side 64)
Som det står i høringsutkastet, bruker Ringerike kommune forholdsvis lite penger på kultur.
Det er forståelig at kommunen har et overordnet mål om god ressursutnyttelse. Desto
viktigere er det at kommunen velger måleindikatorer som kan fungere som gode
styringsverktøy.
Vi lurer på hva kommunen vil oppnå ved å måle «antall brukere med Meråpent-avtale». For
det første vil indikatoren ikke gi svar på bruk av meråpent bibliotek. Hvis kommunen vil måle
effekten av meråpent bibliotek, må den undersøke hvor mange som bruker biblioteket i og
utenfor selvbetjent tid. For det andre vil det ikke være grunnlag for sammenligning med
andre bibliotek. Biblioteket fører omfattende statistikk på en rekke områder, men denne nye
indikatoren vil kommunen være alene om.
Vi er først og fremst bekymret for at kommunen ikke legger mer vekt på den overordnede
visjonen for Bibliotekstrategi for Buskerud: «Mer liv i biblioteket - bedre liv med biblioteket».
For å øke effekten av de ressursene som brukes på bibliotek, bør handlingsplanen sikte mot
økt bruk av biblioteket på en rekke områder. Da må den inneholde mer ambisiøse mål enn å
«øke antall brukere med Meråpent-avtale», for eksempel «øke utlån og besøk i betjent og
ubetjent åpningstid».
For å måle aktiviteten i et folkebibliotek er det bred enighet om at man må måle både besøk
og utlån. «Besøk» viser til antall personer som bruker bibliotektjenesten i betjent og
ubetjent åpningstid, inkludert deltakelse på arrangementer. «Utlån» viser til antall
materialer av alle typer som lånes ut i biblioteket, både fysiske og digitale medier.
Forslag til tekst:
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Kommentarer til Virkemiddel for å nå mål (side 64)
Høringsutkastet foreslåtte arrangementer og aktiviteter i sceneområdet som et virkemiddel
til å nå målet om bedre ressursutnyttelse. Kommunen må være oppmerksom på at det
krever store ressurser både i form av ansattes arbeidstid og honorarer til bidragsytere.
Arrangementer og aktiviteter er en viktig, men begrenset del av bibliotekenes virksomhet.
Det er kvaliteten på den daglige driften av biblioteket som er avgjørende for hvor mange
som bruker tjenesten.
Personalet er en avgjørende faktor for verdien av biblioteket. Verdien av et bibliotek består i
stor grad av personalets kompetanse innen blant annet veiledning, litteratur- og
informasjonssøking. Uten bibliotekpersonalet er biblioteket kun en materialsamling.
Gjennom sitt arbeid med samlingsutvikling, tilrettelegging av bibliotekrommet, utstillinger og
andre formidlingstiltak sikrer de ansatte at bibliotektilbudet holder høy kvalitet i den
selvbetjente åpningstiden.
Forslag til tekst:
Kulturskolen driver aktivt med å rekruttere nye elever, blant annet ved å utvide fagtilbudet.
Biblioteket øker utlån- og besøkstallene gjennom veiledning, samlingsutvikling,
tilrettelegging av bibliotekrommet, utstillinger og andre formidlingstiltak samt
tilgjengeligheten gjennom Meråpent bibliotek.

Vennlig hilsen

Jannicke Røgler
Forbundsleder
Bibliotekarforbundet

Camilla Sørbye
Leder
Norsk Bibliotekforening, avdeling Buskerud

