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INNLEDNING  

Samfunnet er under stadig utvikling, og nye behov og utfordringer melder seg innenfor bibliotekfeltet. 

Dette må Rælingen kommune som bibliotekeier se på. For å møte dagens og fremtidens behov trengs 

en bibliotekplan som avklarer Rælingen bibliotek sin rolle og status i kommunen i årene som kommer.  

Bibliotekplanen vil gi en grundig statusrapport for hvordan biblioteket drives i dag, og hvilke 

utfordringer biblioteket som institusjon står ovenfor. På den måten kan biblioteket velge sine 

satsningsområder på en proaktiv måte. Rælingen kommune ønsker å være en aktiv bibliotekeier som 

vektlegger gode og fremtidsrettede bibliotektjenester. Dette krever at kommunen har kompetente 

ansatte som kan ivareta innovativ tenkning, og som har vilje til å yte det lille ekstra. Det krever 

videreføring av kjerneoppgaver og nytenkning om samarbeid. Dermed kan Rælingen bibliotek bli en 

god ressurs for alle kommunens innbyggere. 

SAMMENDRAG 

STRATEGIPLANENS OPPBYGNING 

Dette er en ny strategiplan for biblioteket. Den bygger ikke videre på eksisterende styringsdokumenter 

i biblioteket, men utarbeides i tett samarbeid med strategiplaner innenfor kulturskole og ungdomshus. 

Den tar hensyn til internasjonale, nasjonale og kommunale føringer, og innlemmer trender innenfor 

biblioteksektoren. Den har foruten forord og sammendrag tre hoveddeler: 

 Bakgrunn og forutsetninger 

 Status og utfordringsbilde 

 Tema med satsningsområder 

Det er tatt utgangspunkt i bibliotekets status, utviklingstrekk innenfor biblioteksektoren og utfordringer 

biblioteket står ovenfor. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en visjon for biblioteket, valgt ut 

satsningsområder og styringsmål, samt strategier for å nå styringsmålet. Strategiplanen skal brukes 

aktivt i bibliotekets arbeid med handlingsplaner innenfor kultur- og fritidsenheten og konkrete 

utviklingsområder. 

Planen forsøker å skissere utviklingstrekk som er tenkelige med dagens beliggenhet, men også de 

utvidede mulighetene en eventuell flytting til Fjerdingby sentrum vil gi. Strategiplanen strekker seg 

over 12 år, i håp om å møte dagens og fremtidens utfordringer.  

BIBLIOTEKETS HOVEDUTFORDRINGER 

 Samarbeidet med Rælingen videregående skole og utformingen av det fysiske rom. 

 Formidling av litteratur, kultur og samarbeid med andre enheter, frivillige og lokale bedrifter.  

 Tilgjengelighet, tilhørighet og beliggenhet.  

 Deltagelse, inkludering og kulturell profil. 

 Synliggjøring og digital utvikling.  

BIBLIOTEKETS VISJON 

Rælingen bibliotek, den naturlige møteplassen mellom Østmarka og Øyeren 

 

BIBLIOTEKETS TEMAER MED STYRINGSMÅL 

Rælingen bibliotek som kombinasjonsbibliotek. 

 Bibliotekets tjenester skal være tilpasset behov og kvalitetsstandarder, med god 

ressursutnyttelse. 
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Biblioteket som kunnskaps- og læringsarena. 

 Biblioteket skal være en kunnskaps- og læringsarena for alle kundegrupper uansett alder og 

funksjonsnivå i funksjonelle lokaler, med et medietilbud som stimulerer til økt leseglede hos 

befolkningen. 

Biblioteket som møteplass og sosial arena. 

 Biblioteket skal være en arena for gode opplevelser og planlagte og tilfeldige møter, hvor 

innbyggere deltar i samfunnslivet og har tilhørighetsfølelse. 

Biblioteket som litteraturformidler og kulturaktør. 

 Biblioteket skal fremme mangfold i tilbud som gir mulighet for livsutfoldelse, opplevelser og 

aktivitet.  

Biblioteket som digitalt ressurssenter. 

 Biblioteket skal være en pådriver for mestring og trygget i en digital hverdag og utviske 

økonomiske forskjeller i samfunnet.  

Kulturskole, ungdomshus og bibliotek i Fjerdingby sentrum.  

 Mangfold i tilbud som gir mulighet for livsutfoldelse, opplevelse og aktivitet. 

 Innbyggere som deltar i samfunnslivet og har tilhørighetsfølelse. 

 Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder, med god ressursutnyttelse. 

 En organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, levende verdigrunnlag og felles mål. 
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BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 

Bibliotek er en viktig institusjon for kommunen, og det finnes tre hovedgrunner bak arbeidet med 

denne planen. Det foreligger et politisk vedtak om å utrede biblioteket som en del av den planlagte 

Fjerdingbyutviklingen. Bibliotekplanen er videre forankret i handlingsprogrammet for kultur- og 

fritidsenheten, og det er et stort behov for en fungerende strategiplan for å møte fremtidens 

utfordringer innenfor biblioteksektoren og styrke samarbeid på tvers av avdelinger og enheter.   

FORMÅL MED PLANEN 

Målet med bibliotekplanen er å sikre at Rælingen kommunes bibliotektjenester er gode, 

fremtidsrettede og i tråd med kommuneplan 2014-2025. Det er en plan som skisserer utfordringsbildet 

innenfor folkebibliotek generelt og Rælingen bibliotek spesielt, og hvordan utfordringene bør møtes. 

Planen er også ment som et verktøy i en prosess for samarbeid og samlokalisering av bibliotek, 

ungdomshus og kulturskole.  

SAMORDNINGSBEHOV 

Rælingen kommune er under stadig utvikling, og det vil være flere planer som kan påvirke hvilken 

retning Rælingen bibliotek bør ta. Kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020 sier noe om kommunens 

ønske om å utvikle et aktivt og levende tettsted som kan skape tilhørighet og danne møteplass for 

kommunens innbyggere i Fjerdingbyområdet.  

I samme tidsperiode som planarbeidet har pågått, er det gjennomført et samhandlings- og 

lokaliseringsarbeid for å se på hvilke måter de tre avdelingene kulturskole, ungdomshus og bibliotek 

(KUB) kan samhandle tettere og nyte godt av en eventuell framtidig samlokalisering. 

Tjenesteleveranse og arealeffektiv utnyttelse av lokaler har vært sentralt i arbeidet med KUB. Det er 

nærliggende å utrede samarbeidsformer mellom kulturskole, ungdomshus og bibliotek fordi de 

representerer en stor del av Rælingen kommunes offentlige kulturtilbud og overlapper hverandre 

innenfor flere områder.  Kulturskolen og ungdomshuset er i gang med å utarbeide strategiplaner som 

skal vise retningen tjenestene vil ta.  

PLANPROSESSEN 

Arbeidet med planen er underlagt kultur- og fritidsenheten i kommunen, og det er som nevnt parallelt 

utarbeidet tre planer innenfor samme tidsperiode: bibliotekplan ved biblioteksjef, kulturskoleplan ved 

kulturskolerektor og ungdomshusplan ved leder for ungdomshuset. Arbeidet med planene koordineres 

i en prosjektgruppe med de respektive lederne. Prosjektgruppen ledes av kultursjefen. Biblioteksjefen 

har utformet bibliotekplanen i en arbeidsgruppe bestående av bibliotekar med fagansvar for 

markedsføring og nettpublisering, og bibliotekar med fagansvar for barn og unge.  

Rælingen bibliotek er et kombinasjonsbibliotek hvor Rælingen kommune og fylkeskommunen 

samarbeider om driften. Det har derfor vært nødvendig med møter med skolebibliotekar angående 

samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune. Det er behov for en avklaring med 

fylkeskommunen, og rektor for Rælingen videregående skole er informert om arbeidet med planen. 

Ved en eventuell relokalisering til Fjerdingby vil videre samarbeid med fylkeskommunen revurderes fra 

begge parter. Planens tema er blitt tatt opp med forskjellige kundegrupper på biblioteket, og er også 

lagt frem for en styringsgruppe bestående av rådmannsgruppen, samt en referansegruppe bestående 

av komité for kultur og nærmiljø og ungdomsrådet. Planen er sendt til barnehager, skoler, Nav og 

. Bibliotekplanen skal 

 Vise tydelig i hvilken retning Rælingen bibliotek skal utvikles de neste 12 årene. 

 Være et verktøy for å sikre gode og fremtidsrettede bibliotektjenester. 

 Være en strategiplan innenfor kommunens plansystem.  

 Rulleres hvert fjerde år med vekt temaer og strategier, og gir grunnlag for valg av 

utviklingsområder og budsjettarbeid. 

 Være informativ og enkel å forstå.  
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flyktninge- og inkluderingstjenesten med ønske om innspill, da det skisseres muligheter for samarbeid 

med disse. 

PLANFORUTSETNINGER OG UTVIKLINGSTREKK 

Folkebibliotek som institusjon har en lang tradisjon, og det foreligger både internasjonale og nasjonale 

føringer. Folkebibliotek i Norge skal drives i tråd med nasjonale føringer og Lov om folkebibliotek. I 

samfunnsdelen til Rælingen kommunes kommuneplan fokuseres det på trivsel, livskvalitet og 

folkehelse. Samtidig er det viktig å rette fokuset fremover og ta innover seg utviklingstrekk innenfor 

faget og demografisk utvikling.  

Internasjonale føringer 

Det internasjonale interesseorganet The International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA) vedtok i 1994 et manifest om folkebibliotek. Manifestet var et samarbeid med 

UNESCO og representerer deres syn på viktigheten av bibliotek. Manifestet gir uttrykk for UNESCOs 

tro på folkebibliotek som en «levende kraft for utdanning, kultur og informasjon, og som et vesentlig 

element i arbeidet for å fremme fred og åndelig utvikling og velferd blant mennesker».  

IFLA er nå ledende innenfor forskning på bibliotek, bibliotekutvikling og bibliotekrelaterte tjenester. De 

mener at folkebibliotekets formål er å tilgjengeliggjøring ressurser og tjenester med utvalgte medier for 

å møte kunders behov for utdanning, informasjon og personlig utvikling. De mener også at bibliotek er 

viktige for å opprettholde et demokratisk samfunn hvor alle individer har rett til og tilgang til kunnskap, 

ideer og meninger. IFLAs nøkkelfaner er utdanning, informasjon, lesevaner hos barn og unge, kulturell 

utvikling og sosial møteplass. Det fokuseres mye på at alle individer skal ha samme muligheter og 

derfor samme tilgang til bibliotekets tjenester (IFLA Public Library Service Guidelines 2010). 

Nasjonale føringer 

I 2009 kom St. meld. nr. 23 (2008 – 2009): «Bibliotek – kunnskapsallmenning, møtestad og 

kulturarena i ei digital tid» setter fokus på biblioteket med fem hovedområder:  

 Det digitale biblioteket 

 Samarbeid og fordeling av ansvar internasjonalt, nasjonalt og lokalt 

 Biblioteket som møtested 

 Biblioteket som lærings- og kulturarena 

 Bibliotektjenester til alle (St. meld. Nr. 23 (2008-2009)). 

 

I denne stortingsmeldingen har Kulturdepartementet fokus på at bibliotekene skal drive aktiv formidling 

av sine tjenester. Samtidig er et nytt moment brakt inn som sier at bibliotekene skal være en 

møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Denne stortingsmeldingen ble fulgt opp med en 

endring i formålsparagrafen i bibliotekloven, med virkning fra 1.1.2014.  

 

Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller delvis driftsfellesskap med annen 

kommune, fylkeskommunen eller statlig institusjon.  I lov om folkebibliotek sier formålsparagrafen: 

Paragraf 1. Målsetting 

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 

virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til 

disposisjon for alle som bor i landet. 

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. 

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og 

aktualitet. 

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. 

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem (Folkebibliotekloven 1985).  

 

Etter at ny nasjonalbibliotekar ble ansatt i 2014 har Nasjonalbiblioteket økt sin interesse for å ta vare på 

kulturarven. Dette gjøres på nasjonalt hold ved å samle og lagre alt skriftlig materiale som er utgitt i 

Norge. På lokalt nivå oppfordres bibliotekene til å verne om lokalhistorien og være en pådriver for 

formidling av denne.  
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Utviklingstrekk innenfor biblioteksektoren 

Nye teknologiske og samfunnsmessige endringer stiller endrede krav til hva et bibliotek skal være. 

Biblioteket er nødt til å omstille seg i takt med den generelle utviklingen i samfunnet for å fortsatt 

oppleves som et relevant tilbud. Kunder av biblioteket stiller nye krav og har større forventninger. 

Biblioteket har gått fra å være en «opplysningskatedral» til et sted for deltagelse og utfoldelse. I tillegg 

må biblioteket være en utadrettet virksomhet og selge sitt produkt, gi gode opplevelser og gjerne 

samarbeide med andre for å nå ut til flere.  

Formidling 

Bibliotekene må gå aktivt ut og formidle sine ulike tilbud. Barn og unge er blant bibliotekets viktigste 

målgrupper. Bibliotekstiftelsen (2009) i Danmark poengterer at barn og unge bruker biblioteket både i 

skolesammenheng og privat. Samtidig er det stadig flere kulturtilbud som konkurrerer om barns 

oppmerksomhet. Mange barn, men ikke alle, har tilgang til PC og internett hjemme, og mange kjøper 

bøker privat. Derfor er aktiv formidling av bibliotekets tilbud viktig. Fremtidens utfordring blir å tilby et 

bredt spekter av tjenester som spiller sammen med et tradisjonelt boktilbud samt mange andre medier 

som spill, tidsskrifter og digitale utlån av e-bøker og e-lydbøker. Aktiv formidling av tilbudene er viktig, 

både litterære og andre arrangementer og kulturtilbud som skal stimulere til aktivitet.  

Aktiv formidling av fysiske og virtuelle arrangementer krever inngående kjennskap til relevante medier 

og ferdigheter til å formidle innholdet offensivt via workshops, spill, litteraturformidling osv. Samtidig 

ser vi at voksne kunder, i liket med barn, har stor konkurranse om sin tid. De legger kanskje ikke et 

besøk til biblioteket med mindre det er et bestemt formål ved det, eller det er arrangementer de skal 

være med på. Biblioteket bør være enkelt og kjapt. Enkelt fordi kunder ofte ikke har tid, eller tar seg 

tid, til å sette seg inn i ting. Kjapt fordi det i dagens samfunn forventes øyeblikkelig tilfredsstillelse. 

Formidlingsarrangementer beregnet mot voksne skal konkurrere med tv, podcaster, radio og 

videotjenester på internett. De må dermed være aktuelle og av høy kvalitet. Det er en økende trend at 

lokale navn og hendelser trekker et større publikum enn store navn gjør. 

Synliggjøring og tilgjengelighet 

Biblioteket vinner mye på å være det første en innbygger tenker på hvis han eller hun er interessert i å 

lese en bestemt bok. For å være i noens tanker må man synes, også utenfor biblioteksbygget. I 

Danmark har man fokusert på hvorfor synliggjøring er viktig (Prosjekt folkets bibliotek 2014). 

Biblioteket må være synlig også utenfor bibliotekbygningen for å finnes i innbyggernes 

oppmerksomhet. Det anbefales å tenke i baner av å være til stede og synlig, framfor å kun være et 

sted å være. Biblioteket bør gjøre seg synlig i lokalmiljøet, på andre kulturinstitusjoner, online, i lag og 

foreninger osv. Bibliotek anbefales å tenke mer kommersielt og selge seg selv, ikke ta for gitt at alle 

innbyggere i kommunen kjenner til produktet bibliotek. Flere bibliotek har brukt tid på merkevaren 

bibliotek og omdømmebygging. Flere bibliotek har egen logo som representerer biblioteket, og bruker 

sin visjon aktivt for å vise hva de står for. 

Når kundene tenker på å bruke biblioteket, er det viktig at biblioteket er tilgjengelig. Det betyr at 

åpningstidene må være representative, og flere og flere bibliotek har nå blitt meråpne bibliotek. I et 

meråpent bibliotek kan kundene komme inn selv ved å bruke bibliotekkortet, og låne/levere selv via 

utlånsmaskiner. Ofte er det meråpne tilbudet i en tidsperiode hvor de ansatte i biblioteket er på jobb, 

men ikke har skrankevakt. Det er også mulig å gi friere tøyler slik de gjør i Nesodden bibliotek, men 

der har man likevel en person til stede på kveldstid da det blir en del rot og skøyerstreker hvis lokalet 

er helt tomt for ansatte.  

Utvikling av det fysiske rom 

Biblioteket er blitt et sted der det foregår mange forskjellige aktiviteter: forfatterbesøk, eventyrstund, 

debatt, leksehjelp eller bare et sted å være og slappe av. Det krever at man tenker funksjonelt når 

man innreder rom eller deler lokalet inn i ulike «soner»: en krok å trekke seg tilbake i, et rom der barn 

kan tumle, en stor åpen plass å ha arrangementer i osv. Prosjektet Modelprogram for folkebiblioteker 

(2013) presenterer fire typer rom som samsvarer med de fire hyppigste måtene å bruke biblioteket på: 

å lære, å oppleve, å møtes og å skape.  
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De fire rommene heter: læringsrommet, inspirasjonsrommet, møterommet og aktivitetsrommet. I 

læringsrommet kan man ha kurs, e-læringsressurser, oppslagsverk osv. Inspirasjonsrommet er ment å 

være et sted for opplevelser. Arrangementer med kunstnere, materiell med kunst, litteratur, spill, film 

osv. inngår her. Møterommet kan både være lukkede rom man leier ut til firmaer, studenter eller 

kunstnere, eller åpne rom som en kafé. 

Sølvberget kulturhus i Stavanger leier i dag ut møterom av ulik størrelse til ulike formål. Biblioteket har 

også et stort potensiale til å være et sted der folk møtes på tvers av etniske, sosiale og økonomiske 

skillelinjer. Det er hverken hjemme eller arbeid, men et tredje sted som er åpent for alle. Til slutt 

foreslås det et aktivitetsrom. Der skal det foregå kreativt skapende aktiviteter og workshops. Dette 

rommet stiller krav til verktøy og materialer.  

Det er en styrke at det er bygget flere nye bibliotek, da de ofte kan vise oss hva som fungerer eller 

ikke fungerer. Det er misnøye med mange av de nye bibliotekene som er blitt bygget med flere etasjer. 

Flere etasjer gjør biblioteket mindre oversiktlig, gjør at medier må transporteres mellom etasjene og 

krever flere ansatte. Sonetankegangen i bibliotekene er man derimot ofte veldig fornøyd med. Å dele 

opp biblioteket i mindre soner gir bedre arealutnyttelse og bedre bruk.  

I Aarhus har de laget Urban Mediaspace Aarhus hvor bygningen DOKK1 er nytt hovedbibliotek og 

borgerservice bygg. Biblioteket har i hovedsak fokusert på at det skal være et sted å være, enkelt å 

finne frem og gode muligheter for å sitte å jobbe. Biblioteket er tilrettelagt for arrangementer av 

forskjellige størrelser. Det er en stor barneavdeling hvor bøker, spill, leker, utkledning, laboratorium og 

aktiviteter er aktuelle tilbud. Her er det fokus på gode opplevelser med barna. De har samlet mange 

offentlige tjenester for å gi kundene enklere tilgang, samt muligheten til å få hjelp. De har satt av 

10.000 m2 til utleie til private aktører som ønsker å ha kontorer der. Det er felles kantine, møterom og 

konferanserom, og man ønsker å leie ut til varierte firmaer.  

Biblioteket i byrommet 

Folkebibliotek sees som en strategisk faktor i byutvikling. Biblioteket plasseres med henblikk på å 

skape et levende byliv og nye møteplasser. Drammen har gjort det, Aarhus er nesten ferdig og i Oslo 

håper de at nye Deichmanske bibliotek skal åpne dørene i 2018. Biblioteket kan bidra til å fremheve 

byen som en attraktiv, fremtidsrettet og opplevelsesorientert by.  Flere av de nye bibliotekene inngår i 

samspill med andre kulturinstitusjoner i nye formasjoner. Uavhengig om det heter bibliotek, 

litteraturhus, kulturhus, litteraturhusbibliotek, mediesenter eller læringssenter skal de fylles med en del 

bibliotek, og ofte cafe og andre tjenester. Samlokalisering åpner for nye samarbeidsformer og mulighet 

til å vise fram bibliotekets tilbud på andre arenaer.  

Deltagelse 

Tidligere var det et avsender-mottaker-forhold mellom kunder og bibliotekar. Det danske prosjektet 

Folkets bibliotek (2014) anbefaler at man i større grad gjør kundene til deltagere i utviklingen av tilbud 

og aktiviteter på biblioteket. Det kan gi de ansatte inspirasjon og styrke kundenes medeierskap til 

biblioteket. Som tidligere nevnt må deltagelse tas hensyn til i innredning av rom. Det må skapes 

møterom, aktivitetsrom og arenaer for offentlig samtale og debatt. I Aarhus har kunder hatt en meget 

sentral posisjon, de har hatt egen kundemedvirkningsgruppe i utvikling av det nye Urban Mediaspace 

Aarhus. De ønsker også å trekke kunder mer direkte inn i hva bygningen blir fylt med. Både utstillinger 

og arrangementer for og av kunder er tiltenkt.  

Samarbeid 

Det må tenkes strategisk når det settes i gang nye tilbud i biblioteket. Hvem kan og bør bibliotek 

samarbeide med? Samarbeid styrker den tidligere nevnte tilstedeværelsen som er så viktig for 

bibliotek. Skoler, bedrifter, foreninger osv. kan alle nyte godt av bibliotekets tilbud og vice versa. 

Samtidig når biblioteket bredere ut til folk som kanskje ikke bruker biblioteket så ofte. Samarbeid er 

også en naturlig utvikling av samlokalisering med andre kulturinstitusjoner. Flere bibliotek oppdager at 

samlokalisering ikke er nok, og at godt samarbeid på administrativt nivå er viktig. 
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Kommunale føringer 

Kommuneplanen er Rælingens overordnede og langsiktige plan- og styringsdokument. 

Kommuneplanen inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling og består av en 

samfunnsdel og en arealdel. Kommunene spiller en viktig rolle som lokaldemokratisk arena, 

tjenesteyter, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. Fra samfunnsdelen av kommuneplanen kan vi 

hente Rælingen kommunes visjon: Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren. 

 

Overordnede hensyn i Rælingen som skal synliggjøres i kommunal forvaltning er: 

 God folkehelse i befolkningen 

 Trygt og sikkert lokalsamfunn 

 Bærekraftig miljø- og klimautvikling 

 Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

 

Under avsnittet Samfunnsdeltagelse – kulturliv, sivilsamfunn og stedsutvikling sier 

kommunedelplanen: 

Rælingens geografiske plassering, bosettingsmønster og sterk mobilitet blant 

innbyggerne gir noen utfordringer i forhold til deltakelse og tilhørighet. Det er i vår 

kommune også mange pendlere, stor handelslekkasje, høy andel unge innflyttere og 

mange innvandrere. Rælingen mangler også et tettsted med en felles møteplass og 

sentrumsfunksjoner. (Kommuneplan mot 2025 s. 14). 

 

Under avsnitt Natur, kultur og aktivitet sier kommuneplanen:  

Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag er å gjøre kunnskap og kultur tilgjengelig for 

hele befolkningen, samt være en «møteplass og arena for offentlig samtale og 

debatt». I dette ligger at kommunene har plikt til å drive et aktivt formidlingsarbeid 

gjennom folkebibliotekene. Dette innebærer utfordringer med hensyn til blant annet 

lokaler, åpningstider og bemanning (Kommuneplan mot 2025 s. 32). 

Demografisk utvikling 
Det er skissert flere potensielle demografiske utfordringer mot 2025. Tre hovedfaktorer er 

befolkningsvekt, økt andel av eldre og flere innvandrere. Befolkningstallet i Akershus og Oslo 

forventes å øke med 350.000 de neste 20 årene. Prognose for Rælingen kommune er 20.000 

innbyggere i 2025. Det forventes at gruppen over 75 år øker sin andel av befolkningen fra 6% til 11%. 

Innvandrerbefolkningen i Norge er høy og stigende, i Rælingen kommune utgjør den 20% av 

innbyggerne. Det er anslått at Rælingen, Skedsmo og Lørenskog vil få en økning i innvandrerandelen 

mot 40% av befolkningen mot 2025.  Befolkningens sammensetning og utvikling vil ha en stor 

betydning for levekårsforhold (Kommuneplan mot 2025 s. 11).  
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STATUS OG UTFORDRINGSBILDE 

Rælingen bibliotek er et kombinasjonsbibliotek hvor folkebibliotekdelen eies av kommunen og 

skolebibliotekdelen eies av Akershus fylkeskommune. Kombinasjonsbibliotek er pr. definisjon verken 

vanlige folkebibliotek eller vanlige skolebibliotek. Kombinasjonsbibliotek bruker de samme lokalene, 

ansatte og samlinger til å utføre både skolebibliotektjenester rettet mot skoleelever, i denne 

sammenhengen videregående elever, og folkebibliotektjenester rettet mot vanlige kunder. Det betyr at 

Rælingen biblioteket betjener 17.000 innbyggere og 645 videregående elever.  

LOKALER 

Biblioteket er, siden 1989, lokalisert i Rælingen rådhus, og har felles inngang med rådhuset og Nav. 

Det finnes en egen inngang for lærere og VGS-elever via Rælingen VGS. Hoveddøren til rådhuset må 

være åpen i bibliotekets åpningstid. Bibliotekets lokaler er 500 m2 hvorav 70 m2 er forbeholdt 

kontorer, lager og andre personalrom. Barneavdelingen består av ca. 50 m2 og ungdomsavdelingen 

ca. 20 m2. Det finnes et lite stille arbeidsrom på 15 m2. De resterende 315 m2 er forbeholdt 

mediesamlingen for voksne, multimedia-avdelingen, tidsskriftavdeling, fem arbeidsbord, kopimaskin 

og printer, enkelte sitteplasser til folkebibliotekkundene og skrankeområdet. Det finnes også magasin 

og nærmagasin som biblioteket bruker til sesongbetont materiale og media.  

  

I 2013 ble Rælingen bibliotek pusset opp til et moderne, lyst og inviterende bibliotek. Lokalet har nye 

takplater, nymalte vegger, nye møbler og et aktivitetsrom med Playstation 3 og stor smart tv. 

Biblioteket består i hovedsak av et stort rom som er delt inn ved å bruke bokhyller og forskjellige 

sittegrupper.  Det er et høyt aktivitetsnivå på biblioteket og de oppussede lokalene gir mulighet for 

varierte aktiviteter. Vi ser at studentene ved Rælingen VGS bruker det som sitt skolebibliotek og elever 

fra den nærmeste skolen bruker det når de slutter på skolen. Det betyr at det er ekstra stort press på 

biblioteket hverdager mellom 13.00 og 15.00.  

 

Innredningen er viktig i et folkebibliotek hvor man ønsker at folk skal bruke tid. Det må være 

innbydende soner slik at forskjellige målgrupper ønsker å sette seg ned. Her har Rælingen bibliotek en 

stor utfordring ift arealløsningen. De videregående elevene mangler tilstrekkelig med arbeidsplasser i 

biblioteket. Enkelte dager er det veldig mange elever på biblioteket og det kan skape mye støy. Det 

oppstår en konflikt mellom elevenes behov og folkebibliotekkundenes forventning om at det er 

noenlunde stille og romslig på biblioteket. De lange åpningstidene til skolebiblioteket gjør også at det 

kan være vanskelig å ha arrangementer i lokalet. Det må spørres om tillatelse fra skolens ledelse om 

å stenge biblioteket når folkebibliotek skal ha større arrangementer for barnehager/skoler. Dette er 

også en konsekvens av at det er for liten plass. Den største utfordringen angående arbeidsplasser til 

VGS-studentene er at fylkeskommunen grunnet økt elevopptak har vært nødt til «ta tilbake» et rom på 

75 m2 som ifølge avtalen skulle være en del av biblioteket, og som tidligere fungerte som arbeidsrom 

for elevene. Dette, kombinert med mangel på grupperom, gjør at biblioteket til tider er overfylt og har 

et høyt støynivå.  

ORGANISERING OG SAMARBEIDSPARTNERE 

Biblioteket som kommunal avdeling er en del av kultur- og fritidsenheten og styres av biblioteksjefen. 

Det finnes 3,5 årsverk knyttet til biblioteket, fordelt på 4 ansatte. Rælingen VGS har 1,5 årsverk ved 

biblioteket, fordelt på en 100% skolebibliotekar og en 50% merkantilt. Vedkommende som er ansatt 

som 50% merkantilt er ansatt både i kommunen og i fylkeskommunen, slik at det til sammen er fem 

ansatte fordelt på de fem årsverkene. 

 

Arbeidsfordelingen ved biblioteket fortoner seg slik; biblioteksjefen har det administrative ansvaret som 

inkluderer økonomi, personal og tjenesteutvikling. Det er en kommunal bibliotekar med ansvar for 

markedsføring og nettproduksjon, og en kommunal bibliotekar med ansvar for barne- og 

ungdomsavdelingen. Merkantil ved biblioteket har ansvar for klargjøring og forfallende arbeid. Alle 

som jobber ved biblioteket har vakter i skranken hvor de betjener utlån, innlevering og hjelper kunder å 
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finne frem til det de ønsker. Skolebibliotekaren har ansvar for at elever og lærere ved Rælingen VGS 

får dekket sine kundebehov, og ansvar for lærebokutlån. Biblioteksjef og skolebibliotekar deler ansvar 

for biblioteket. Samarbeidsavtalen fra oppstarten av samlokaliseringen er veldig overflatisk og kan ikke 

lett benyttes i dagens biblioteklandskap. 

 

Tradisjonelt sett har det vært mange diskusjoner rundt tilfredshet ved aktive kombinasjonsbibliotek. 

Det er flere grunner til at denne formen for bibliotekdrift kan være utfordrende: 

 Delt lederskap og daglig drift. 

 Tjenestetilbudet 

 Forskjellige målgrupper. 

 Økonomisk fordeling. 

 Lokalets fysiske utforming. 

Det er utfordrende å ha to ledere med forskjellig nivå av ansvar og forskjellige målgrupper å betjene. 

Det er også utfordrende å drive en avdeling i fellesskap, spesielt når lederne har ulikt ansvarsnivå. 

Den kommunale biblioteksjefen har personalansvar, økonomiansvar og ansvar for at biblioteket 

fungerer mest optimalt for alle kundegrupper. Skolebibliotekaren har ikke personalansvar, men ansvar 

for lærebokutlån, kjøper inn medier til biblioteket og lærerbiblioteket og daglig drift av 

kopimaskin/printer. Beslutningstakningsprosessen blir mer omfattende i et kombinasjonsbibliotek, 

siden de skal tilpasses begge parters behov. Det betyr at de avgjørelsene som tas i biblioteket når det 

gjelder blant annet drift, arrangementer og samlingsutvikling må igjennom flere ledd. Det betyr også at 

de ansatte ofte må vente lenge før de får endelig svar på spørsmål. Siden skolebiblioteket har et eget 

biblioteknummer i Bibliofilsystemet så er det rent teknisk noe større utfordringer enn om det hadde 

vært to helt separate eller et selvstendig bibliotek.  

 

Tjenestetilbudet i folkebibliotekdelen er omfattende. Folkebibliotekene tilgjengelig gjør 

informasjonsmateriale, legger til rette for livslang læring og fremmer kulturell virksomhet: Biblioteket 

skal drive aktiv formidling til alle som bor i landet. Tjenestene i biblioteket skal være gratis, og innhold 

og tjenester skal gjøres kjent. Biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig 

samtale og debatt, og arrangementer ved biblioteket skal speile dette spekteret. Ved innkjøp av 

medier og valg av arrangementer skal biblioteket legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. 

Biblioteket er en del av et nasjonalt samarbeid som gjør at fjernlån av bøker er mulig og tilgang til 

digital kunnskap høy. Tjenestetilbudet til skolebiblioteket er i hovedsak å bistå lærere og elever med 

det materialet de trenger til undervisningen, samt være et arbeidssted for elevene. Skolebibliotekar har 

en veilederrolle ovenfor studentene. I tillegg abonnerer fylkeskommunen på digitale tjenester elevene 

kan benytte seg av. Det er få formelle krav til skolebibliotek i lovverket og det er i stor grad opp til 

skolen selv hvordan de prioriterer.  

 

Ren økonomisk fordeling i kombinasjonsbiblioteket går i skrivende stund i Rælingen VGS sin favør. 

Rælingen kommune betaler alle abonnementsutgifter knyttet til daglig drift. Partene deler utgifter til 

annet kontormateriale og bibliotekrekvisita slik at kommunen betaler 2/3 av utgiftene. Det arbeides 

med en avtale hvor fylkeskommunen er med på å betale de faste utgiftene. I denne ligningen må man 

også ta med de ansatte som ressurser. Skolebiblioteket består av 1,5 årsverk og dekker to 

skrankevakter i folkebibliotekets åpningstid. Det gjør igjen at folkebiblioteket kan ha lengre åpningstid 

utover kvelden.  

 

Det er et tett samarbeid mellom bibliotekarene, og kunden skal ikke merke om de betjenes fra en som 

er ansatt i kommunen eller ved den videregående skolen. Skolebibliotekarene hjelper også til som 

bakvakter når det er klassebesøk eller andre folkebibliotek innom. Det bør utredes om det er lønnsomt 

siden de ansatte ved folkebiblioteket må betjene mange skolebibliotekkunder som i høyeste grad 

bruker biblioteket aktivt. Mye av skrankevakten, spesielt mellom ni og tolv brukes til å betjene elever i 

den videregående skolen. Det er mye spørsmål om utlån av dagslånbøker og hjelp til å betjene 
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kopimaskinen, hjelp til skoleoppgaver, referansespørsmål og kildekritikk. Det er oppgaver som er en 

naturlig del av kombinasjonsbibliotekets tilbud, men vi ser at besøkstelleren ikke gir noe godt bilde av 

hvor mye press det er i skranken. Besøksteller er monter ved kommunens inngang, men elevene 

benytter seg av en annen inngang til biblioteket og denne har ikke besøksteller. 

 

Den daglige driften kan beskrives kort; det deles i skranke og mediesamling, betjening av hverandres 

lånere og samarbeid om innkjøp av medier. Skolebibliotekaren deltar i bokmøtene med de andre 

bibliotekarene slik at man supplere hverandres samlinger. I samarbeidsavtalen står det at partene skal 

samordne innkjøp av bøker og at skolens bibliotekar innenfor fastsatt arbeidstid skal være elever og 

lærere behjelpelig med utlån i biblioteket.  

Problematisk utvikling 

Folkebiblioteket har et betydelig høyere mediebudsjett enn skolebiblioteket og eier store deler av 

samlingen. De videregående elevene har en fordel av den store samlingen og får ofte flere måneders 

lånetid på bøker i forbindelse med særemne. Samtidig blir en del av samlingen til skolebiblioteket satt 

på et magasin og forbeholdt elever som går på skolen. Det kan være en ulempe at folkebiblioteklånere 

ikke har tilgang til disse bøkene, spesielt siden de ligger tilgjengelig i den digitale databasen. I 

samarbeidsavtalen står det at kun klassesett skal kunne settes til side, men i realiteten blir ikke dette 

fulgt. Det har vært uenighet rundt tradisjonen ved dette. Samtidig er alle folkebibliotekmedier 

tilgjengelige for VGS elevene, og biblioteket er med i bibliotektransportordningen med levering av 

bøker fra andre folkebibliotek på tirsdager og torsdager. Denne praksisen kan fører til mine/dine 

tankegang i forhold til kundegruppene, og gi et dårlig grunnlag for samarbeid.  

Interkommunalt samarbeid 

Rælingen bibliotek er med i et interkommunalt samarbeid som heter Bibliotek Nedre Romerike1. Dette 

samarbeidet skal sikre biblioteksjefene et godt faglig miljø, igangsette nye samarbeidsprosjekter og 

drive med kompetansehevende tiltak. BNR har en felles nettside som heter Bibliotekrom.no2 og drives 

av en prosjektgruppe med bibliotekarer fra de folkebibliotekene som er med i samarbeidet. Nettsiden 

skal bytte publiseringsverktøy i løpet av 2015, og bibliotekene har ekstra personressurser knyttet til 

dette i perioden.  

TJENESTETILBUDET 

Vi har tidligere sett på folkebibliotekloven og hva den sier et folkebiblioteks oppdrag er. Her vil vi gå 

dypere inn på hvordan Rælingen bibliotek løser sitt samfunnsoppdrag. Bibliotekets tjenester gjøres 

kjent via bibliotekets nettside, bibliotekets facebook3 side, infoskjerm i biblioteket og plakater. 

Bibliotekets arrangementer gjøres kjent via overnevnte kanaler samt «Det skjer» i rb.no. 

Folkebibliotekene tilgjengeliggjør informasjonsmateriale, legger til rette for livslang læring og fremmer 

kulturell virksomhet. Biblioteket skal drive aktiv formidling til alle som bor i landet. Tjenestene i 

biblioteket skal være gratis, og innhold og tjenester skal gjøres kjent. Biblioteket skal være en 

uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, og arrangementer ved biblioteket skal 

speile dette spekteret.  

Digitale tjenester 

Det har vært en enorm digital utvikling de siste 20 årene, og biblioteket har holdt tritt med utviklingen. 

Biblioteket bruker Bibliofil4 som biblioteksystem og samlingen er tilgjengelig på nett via nettsiden 

Bibliotekrom.no. Digital utvikling har vært en prioritet innenfor biblioteksektoren, de nasjonale 

bibliotektjenestene skal sikre at alle har rett til det samme kjernetilbudet uavhengig av hvor man er 

bosatt. Det betyr at alle bibliotek gjør sin mediesamling tilgjengelig på nett og at alle lånere har rett til å 

låne materiale fra alle bibliotek i landet. Til dette benyttes nasjonalt lånekort. Det er personlig og gir 

                                                      
1 Bibliotek Nedre Romerike er et samarbeid mellom folkebibliotekene i; Rælingen, Skedsmo, 
Lørenskog, Sørum, Aurskog-Høland, Fet, Nittedal og Enebakk. 
2 www.bibliotekrom.no 
3 www.facebook.com/pages/R%C3%A6lingen-bibliotek/217448448304996 
4 www.bibliofil.no 
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rett til å låne ved alle landets folkebibliotek samt de fleste bibliotekene i UH-sektoren, enten ved fysisk 

oppmøte eller ved å fjernlåne materiale til eget bibliotek. For å imøtekomme utfordringer forbundet 

med denne tjenesten er det utviklet en transportordning blant bibliotekene i Akershus og Oslo, hvor 

Rælingen bibliotek har to leveringer/hentinger i uken. Denne tjenesten har mye å si for hvordan 

biblioteket kan drive samlingsutvikling, men ville ikke vært mulig uten godt digitalt samarbeid og felles 

digitale løsninger.  

 

I 2013 gikk Rælingen sammen med samtlige folkebibliotek i Akershus og Akershus fylkesbibliotek til 

anskaffelse av ebok-utlån tjenesten eBokBib5. Denne tjenesten gjør at kunder av biblioteket kan låne 

bøker via internett og lese dem på smarttelefoner og nettbrett. Det er pr. 1. april 2015 snaue 1600 titler 

tilgjengelig til utlån. E-bok utlån opererer med antall lisenser, og prosjektgruppa for innkjøp i Akershus 

kjøper inn minimum 5 lisenser av hver tittel (i realiteten har lånere tilgang til 11.500 ebok eksemplarer). 

I løpet av 2015 vil det være mulig å låne lydbøker via eBokBib.  

 

Biblioteket mener det er demokratisk å tilby alle lånere muligheten til å benytte seg av de digitale 

tilbudene som finnes. Det betyr at biblioteket må holde seg oppdatert slik at det digitale utstyret som 

tilbys kan håndtere vanlig dagligdags bruk som innlogging til nettbank, tekstredigering og fildeling. 

Biblioteket har gått til anskaffelse av tre bærbare PCer og tre iPad mini som kan brukes i biblioteket. 

Biblioteket tilbyr utlån av dataspill til pedagogisk utvikling og underholdning. Vi ser at dette er et meget 

attraktivt tilbud til skolebarn som kommer etter skoletid, og til innvandrere som har behov for et sted å 

lage og skrive ut CVer og arbeidssøknader. Biblioteket holder også kurs i forskjellige digitale tjenester, 

som hvordan man skal bruke nettbrett og låne e-bøker. Vi ser spesielt at eldre etterlyser kompetanse 

på dette området.  

Kompetanse 

Den bibliotekfaglige kompetansen er høy, det er ansatt tre fagutdannede bibliotekarer i biblioteket. 

Bibliotekarene har bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap og biblioteksjefen har master i 

bibliotek- og informasjonsvitenskap. Leder og ansatte er engasjerte i å få med seg kurs og seminarer 

som tilbys av de nærliggende fylkesbibliotekene. Det betyr at nåværende kjernetjenester er godt 

ivaretatt.  

Biblioteksektoren er som tidligere påpekt i forandring. Fokus på nye trender innen formidling, 

biblioteket som debattarena og biblioteket som et digitalt ressurssenter betyr at kompetansebehovet 

også er i endring. Derfor vil det i fremtidens bibliotek trolig være nødvendig å rekruttere fra andre felt 

og samarbeide med andre kulturinstitusjoner, som blant annet kulturskole og ungdomshus. Vi ser at 

spesielt kompetanse innenfor programmering og produksjon av arrangementer, sceneteknikk og 

formidling er områder som etter hvert vil kreve ansatte med særlig kompetanse.  

Samlingsutvikling 

Å lese er en av de viktigste ferdighetene vi som selvstendige voksne trenger i dagens samfunn, og 

biblioteket er meget interessert i barn og unges leseopplæring. Bibliotekets samling skal tilfredsstille 

behovet til innbyggerne i Rælingen kommune og består av 30.000 medier fordelt på bøker, lydbøker, 

språkkurs, DVDer, spill og tidsskrifter. Biblioteket har ikke en musikksamling, men har et lite utvalg av 

musikk til barn. Av de 30.000 mediene er 25% barne- og ungdomsmedier, 25% er fagbøker tilknyttet 

Rælingen VGS, og 50% er medier i voksenavdelingen og biblioteket generelt. Biblioteket har noen 

områder som er spesielt godt utviklet. De inkluderer DVD-samlingen, bøker om andre verdenskrig og 

treningsbøker. Rælingen videregående skole har en idrettslinje, og det er derfor nødvendig med et 

godt utvalg av treningsbøker. Rælingen bibliotek skal også være en støtte for grunnskolene, og i den 

siste tiden har biblioteket oppdatert sin samling av engelske bøker til barn og unge. Biblioteket har 

også arbeidet med å utvikle sin tegneseriesamling da dette ofte appellerer til kunder som ikke ønsker 

eller klarer å lese lange tekster, samt tegneserieentusiaster. Bibliotekets samling inneholder også 

lokalhistorie i form av bøker, publikasjoner, aviser og lokale medlemsblader. Innholdet i samlingen har 

tilknytning til Rælingen og nærliggende kommuner og viser en viktig del av Rælingens historie. En stor 

                                                      
5 www.ebokbib.no/ 
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del av lokalhistoriske bilder er digitalisert og finnes tilgjengelig på Digitalt museums6 nettsider. 

Rælingen bibliotek har en direkte lenke fra sine nettsider til digitalt museum som viser treff på 

Rælingen som søkeord. 

 

Mediesamlingen skal være av god kvalitet, skal ha aktualitet og være i bruk. De siste årene har man 

ved biblioteket kassert, dvs kastet store mengder bøker som ikke lenger har vært i omløp. Avgjørelsen 

for kassering er basert på faglig kompetanse. Hovedgrunnene til at noe blir kassert er at det ikke blir 

brukt, ikke har klassikerstatus, inneholder foreldete faktaopplysninger eller er utslitt. Når man kasserer 

bøker får man naturligvis en mindre samling, men sjansen for at alle medier blir lånt ut er større og 

omløpstallet går oppover.  

 

Med omløpstall så mener man hvor mange ganger i året en bok er utlånt. Er en bok lånt ut en gang på 

et år er omløpstallet 1. Dette overføres til samlingen, og man sammenligner totalt antall medier i 

samlingen med totalt antall utlån. Omløpstall i små bibliotek er ofte lave fordi bibliotekets samling både 

er for stor og for liten. Biblioteket skal både ha den smale litteraturen og bestselgerne. Det betyr at 

biblioteket når man ser på omløpstall har for mange smale eller gamle medier, og for få bestselgere. 

Et bibliotek skal ta vare på alle i samfunnet og må ha variert litteratur. Derfor må man ta avgjørelsen 

på å kassere gammel litteratur som muligens blir etterspurt en sjelden gang, men som oftest står på 

hylla. I Norge har bibliotekene et meget godt samarbeid, og dette gjør det mulig å låne inn medier fra 

andre bibliotek slik at de er kundene i hende i løpet av få dager.  

Utvikling i omløpstall 

År 2011 2012 2013 2014 

Omløpstall 0,65 0,73 0,74 0,94 

 

Vi ser at i Rælingen har omløpstall økt i takt med kasseringsarbeidet som er blitt gjort ved biblioteket. 

Det vil si at flere av våre bøker er nå i omløp og vi har mindre hyllefyll. Det er tatt med i 

samlingsutviklingsarbeidet at Rælingen bibliotek i egenskap av å være kombinasjonsbibliotek er i en 

litt spesiell situasjon. Siden det er mange elever som benytter biblioteket ved skoleprosjekter tar 

biblioteket vare på en del bøker som ikke er i omløp så ofte, men som kan være etterspurt av elever.  

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER 

Biblioteket tilbyr arrangementer som skal underholde, gi gode opplevelser, stimulere til leselyst og gi 

læring. Eksempler på arrangementer som biblioteket har hatt de siste årene er BokCafe, lesestunder, 

forfatterbesøk, foredrag om forskjellige temaer, bildekåseri, teater, konserter, markering av nasjonale 

og internasjonale helligdager, filmfremvisning, quiz, lesesirkel, språkgruppe, kunstutstillinger og 

folkemøter.  

 

Arrangementene kan være åpne for alle, eller biblioteket har invitert bestemte målgrupper som 

barnehager, skoler eller lokale foreninger. Arrangementene planlegges i hovedsak av bibliotekets 

ansatte, som samarbeider med lokale foreninger og andre avdelinger i kommunen samt andre 

bibliotek. I tråd med nasjonale føringer er biblioteket blitt en levende møteplass, spesielt for de unge 

som går på skole i nærheten. Det er viktig å videreutvikle dette. Biblioteket har fått en 

fremføringsarena med bakteppe, lerret, lydanlegg og projektor.  

 

Det er viktig for Rælingen biblioteket at de fleste av arrangementene er gratis, slik at flest mulig kan 

delta. Det er åpnet for at man kan ta betaling for materialkostnader, eller at man i samarbeid med 

andre kan la aktøren ta betaling. Ved å se på utviklingen ved andre bibliotek i Akershus ser man at det 

ikke er uvanlig å ta betalt for arrangementer for å dekke inn utgifter til den som er leid inn for 

anledningen. Det kan tenkes at en diskusjon rundet dette må tas i Rælingen bibliotek i fremtiden. 

                                                      
6 www.digitaltmuseum.no/ 



23 
 

Utfordringer knyttet til arrangementer er i stor grad knyttet til biblioteket som kombinasjonsbibliotek og 

kundegrupper som benytter det på dagtid.    

ØKONOMI OG NØKKELTALL 

Årsverk og mediebudsjett har ligget jevnt lavt for Rælingen bibliotek på 2000 tallet. Antall årsverk har 

ligget på tre, fordelt på to årsverk som bibliotekar og et årsverk som merkantil. I 2013 ble gjort en 

endring til tre årsverk som bibliotekarer og 0,5 årsverk som merkantil. I KOSTRA statistikken finnes 

Rælingen kommune i kommunegruppe 7.  Kommunegruppene er laget av SSB basert på antall 

innbyggere, hvor store bundne kostnader er og hvor store frie inntekter den enkelte kommune har.  

Alle kommunene som er tatt med i tabellen har 1 bibliotekavdeling.   

Åpningstid og antall årsverk sammenlignet med andre bibliotek 

 

Tabellen viser at Rælingen bibliotek betjener mange innbyggere pr. årsverk sammenlignet med andre 

kommuner. Dette viser at vi har effektiv ressursbruk i kommunen, men det betyr også at vi har lite å gå 

på når det gjelder ressurskrevende arbeid som arrangementer, prosjekter og andre aktiviteter.  
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Budsjett, regnskap utlån og besøk sammenlignet med andre bibliotek 

 
 

Rælingen bibliotek ligger lavt på utlånstall pr innbygger, både for barn og voksne. Samtidig kan vi lese 

av tabellen at biblioteket har et lavt budsjett sammenlignet med hvor mange mediekroner biblioteket 

bruker pr innbygger. Det positive på denne fronten er at mediebudsjettet for 2014 har økt betraktelig 

grunnet bevilgning av økt mediebudsjett. Dette vil trolig bli mulig å lese på grafer av utlånsutviklingen i 

løpet av noen år.   
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TEMA MED SATSINGSOMRÅDER 

Fremtidens bibliotek i Rælingen kommune må ta hensyn til de lokale, nasjonale og internasjonale 

utviklingstrekk som finnes. Både samfunnstrekk og trekk innenfor biblioteksektoren. I Rælingen 

kommune er det innbyggervekst, økende andel av eldre og innvandrere. Kommunen er en 

pendlerkommune hvor det mangler et klart definert sentrumsområde.  

Bibliotek er pålagt bestemte tjenester ved lov og har sterke nasjonale føringer. Nye teknologiske og 

samfunnsmessige endringer stiller endrede krav til hva et bibliotek skal være. Biblioteket er nødt til å 

omstille seg i takt med den generelle utviklingen i samfunnet for å fortsatt oppleves som relevant. 

Kunder av biblioteket stiller nye krav og har større forventninger. Biblioteket har gått fra å være en 

«opplysningskatedral» til et sted for deltagelse og utfoldelse. I tillegg må biblioteket være en utadrettet 

virksomhet for å unngå å bli tatt for gitt og gjerne samarbeide med andre for å nå ut til flere. 

Bibliotekstjenester omfatter informasjon og kunnskap, kulturopplevelser og digitale ressurser, samt 

samfunnsrolle for demokratiet og en attraktiv møteplass.  Med utbyggingsplanene i Fjerdingby er det 

naturlig å se på biblioteket som en attraktiv tjeneste å legge til sentrum. Samlokalisering åpner for nye 

samarbeidsformer og mulighet til å vise fram bibliotekets tilbud på andre arenaer. Bibliotek er en 

institusjon som fungerer godt som knutepunkt og kan samarbeide både med kommersielle aktører 

som butikker og kinoer, eller andre kommunale tjenester som helsestasjoner, kulturskole og skoler. 

I lys av dette har Rælingen bibliotek fem satsningsområder: 

 

 Rælingen bibliotek som kombinasjonsbibliotek 

 Biblioteket som kunnskaps- og læringsarena 

 Biblioteket som møteplass og sosial arena 

 Biblioteket som litteraturformidler og kulturaktør 

 Biblioteket som digitalt ressurssenter 

Bibliotekets visjon 

Rælingen bibliotek, den naturlige møteplassen mellom Østmarka og Øyeren. 

RÆLINGEN BIBLIOTEK SOM KOMBINASJONSBIBLIOTEK  

Kombinasjonsbibliotek er verken vanlige folkebibliotek eller vanlige skolebibliotek. 

Kombinasjonsbibliotek bruker de samme lokalene, ansatte og samlinger til å utføre både 

skolebibliotektjenester rettet mot skoleelever og folkebibliotektjenester rettet mot vanlige kunder. Dette 

byr på utfordringer da de to formene for bibliotek har ulike formål. Skolebibliotek er et instrumentelt 

bibliotek for elever og lærere ved skolen. Folkebibliotek er en institusjon, beskyttet av lov, for å ivareta 

bibliotektilbudet til landets innbyggere.   

Utfordringer ved Rælingen bibliotek som kombinasjonsbibliotek 

Ledersituasjonen hvor to ledere skal samarbeide om drift og utvikling av biblioteket med to forskjellige 

målgrupper forlenger beslutningstakningsprosessen. Denne utviklingen forsterkes av mangel på 

fungerende samarbeidsavtale, usikkerhet knyttet til grad av ressursutnyttelse og økonomiske 

utfordringer ved samarbeidet. Inkonsekvent behandling av mediebehovet til folkebibliotekkunder og 

skolebibliotekkunder, kan føre til en sterk grad av tankegangen «mine/dine brukere», noe som er 

negativt for bibliotektjenestene og arbeidsmiljøet.  Det fysiske rommet er dårlig rustet til å takle den 

økende grad av bruken fra både folkebibliotekkunder og skolebibliotekkunder.  

Styringsmål 

Bibliotekets tjenester skal være tilpasset behov og kvalitetsstandarder, med god 

ressursutnyttelse. 

Satsningsområde: 

Samarbeid og utvikling av de fysiske rom. 
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Strategier 

 Utvikle samarbeidsformen og utarbeide en ny samarbeidsavtale med Rælingen VGS.  

 Utrede mulighetene for å forbedre den fysiske arbeidssituasjonen for elever og studenter. 

 Tilrettelegge tjenester og tilbud slik at de ivaretar alle kundegrupper. 

 Sikre at samarbeidet med Rælingen VGS bidrar til at det er en god utnyttelse av 

menneskelige, organisatoriske og økonomiske ressurser.  

 Invitere og inkludere barn og unge til oppdagelse, nysgjerrighet, lek og læring i dertil egnede 

lokaler.  

 Videreutvikle samarbeid med BNR-bibliotekene om tjenesteutvikling og kompetanseheving.  

BIBLIOTEKET SOM KUNNSKAPS- OG LÆRINGSARENA  

Rælingen bibliotek blir mye brukt som en arena for kunnskap og læring, knyttet til Rælingen VGS, men 

også skolebarn i barne- og ungdomsskole bruker biblioteket til blant annet lekser. Studenter på et 

høyere nivå bruker biblioteket primært til å skaffe pensum på universitet- og høgskolenivå. I tillegg 

fungerer biblioteket også som en uformell læringsarena for kunder som ønsker å lære mer om 

bestemte temaer. Et bibliotek skal vekke nysgjerrighet og lærelyst hos alle, uansett alder og 

forkunnskaper.  

 

Biblioteket tilbyr i dag en liten lesesal, studiebord, datamaskiner, trådløst nett og innlån av litteratur fra 

andre bibliotek. I bibliotekets program tilbys det i løpet av året foredrag, kurs og andre 

kunnskapsnyttige arrangementer. Biblioteket er en spennende arena for barn og unge når det gjelder 

å få tilgang til kunnskap og læring, blant annet gjennom gode bøker, filmer og dataspill.  

Utfordringer knyttet til Rælingen bibliotek som kunnskaps- og læringsarena 

Utfordringen knyttet til bruk er i denne sammenhengen å få flere barn og unge til å benytte biblioteket 

som en arena for oppdagelse, nysgjerrighet, lek, læring og lesing. Samtale med ungdommer i 

Ungdomsrådet viser at biblioteket må knytte kunder til seg ved en ung alder, slik at de får et forhold til 

biblioteket. Ved å tilby medier på egnet funksjonsnivå og faglig veiledning til foreldre og ansatte i 

skoler og barnehager, vil biblioteket være med å gi barn og unge en god språk- og leseopplæring. 

Rælingen kommune er en langstrakt kommune, med et for dårlig tilbud av offentlig kommunikasjon til 

at alle skoler og barnehager regelmessig kan benytte seg av biblioteket. Det vil derfor være nødvendig 

å utrede om biblioteket har ressurser til å gjennomføre oppsøkende virksomhet.  

Styringsmål 

Biblioteket skal være en kunnskaps- og læringsarena for alle kundegrupper uansett alder og 

funksjonsnivå i funksjonelle lokaler, med et medietilbud som stimulerer til økt leseglede hos 

befolkningen. 

Satsningsområde: 

Formidling og samarbeid. 

Strategier 

 Utarbeide en forpliktende samarbeidsavtale med grunnskoler og barnehager. 

 Drive aktiv samlingsutvikling for å ivareta samfunnsoppdraget om en mediesamling som er 

aktuell, allsidig og fremmer god kvalitet.  

 Styrke voksne og seniorers tilgang til informasjon. 

 Vær en aktiv part for å styrke språk- og leseferdigheter hos barn og unge og delta på og 

gjennomføre flere prosjekter hvor målet er formidling og økt leseglede. 

 Utrede samarbeidsform med NAV og flyktning og inkluderingstjenesten for å bedre tilbudet til 

fremmedspråklige kunder.  
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 Utrede muligheter for oppsøkende virksomhet til skole, barnehage, institusjoner og andre 

enheter.  

 Utarbeide en samarbeidsavtale som ivaretar bibliotekets ansvar for lokalhistorie og som 

fokuserer på formidling til kunder, samt etablerer faste samarbeidspartnere på området. 

 Være en informasjonsportal for offentlig informasjon til befolkningen.  

BIBLIOTEKET SOM MØTEPLASS OG SOSIAL ARENA  

Bak dette tema ligger bibliotekets visjon om at Rælingen bibliotek skal være den naturlig møteplassen 

i kommunen, åpen for alle som ønsker å benytte det.  

 

De tre hovedfaktorene i den demografiske fremtidsprognosen er befolkningsvekst, økt andel av eldre 

og flere innvandrere. Det vil si at bibliotekets samling må bygges opp slik at den kan betjene flere 

kunder, eller så må biblioteket fjernlåne mer materiale og transportutgiftene går opp. De forskjellige 

kundegruppene i biblioteket har forskjellige behov.  

 

Biblioteket har mange aktive barn som kunder, og de trenger sin egen plass på biblioteket og en 

aktuell og tilpasset mediesamling. De trenger steder hvor de kan sitte å snakke, trekke seg tilbake for 

å lese og sitte å gjøre lekser. Det er en plassutfordring knyttet til dette behovet. Tjenester for voksne 

skal dekke publikum som er 20-66 år, voksne studenter, foreldre med barn, foreldre med ungdommer, 

single voksne, menn og kvinner. Eldre er voksne fra 60-årene og oppover, som har andre verdier og 

interesser enn de andre kundegruppene. Biblioteket må tilby medier, aktiviteter, åpningstider og 

arrangementer som tjener alle gruppene.  

 

Innvandrere har ofte spesifikke behov som i hovedsak går på materiale som språkkurs og bøker for 

voksne som er enkle å lese, samt muligheten til å bruke pc og internett. Dette er en voksende 

kundegruppe og tjenester for disse bør prioriteres. Dette betyr at biblioteket trenger økt fokus på 

markedsføring og må tenke samarbeid med andre enheter når årets program lages. De ansatte må 

huske at når de er på jobb så er de Rælingen bibliotek og skal representere det på best mulig måte.  

Utfordringer knyttet til Rælingen bibliotek som møteplass og sosial arena 

Befolkningsvekst, tidspunktet biblioteket blir brukt, økt etterspørsel og ønske om å bruke biblioteket i 

samarbeid med andre enheter som ungdomshus og kulturskole indikerer et behov for endret 

åpningstid. En trafikktelling kan gi et godt bilde på hvordan biblioteket brukes i dag. Det vil si om 

dagens åpningstider bør opprettholdes eller om de bør flyttes eller utvides. Biblioteket har i dag få 

ansatte ift åpningstider og det vil ved en eventuell utvidelse av åpningstiden være behov for flere 

ansatte.  Det bør også vurderes om meråpent bibliotek og lørdagsåpent bibliotek bør være en del av 

Rælingen kommunes tilbud, da lørdager blant annet er en ideell dag for småbarnsforeldre og pendlere 

å gå på biblioteket.  

 

Det fysiske rom og innredningen er viktig i et folkebibliotek hvor man ønsker at folk skal bruke tid. Det 

må være innbydende soner slik at forskjellige målgrupper ønsker å sette seg ned. Dagens 

folkebibliotek har for lite areal til å dekke alle tjenestene og kundegruppene de skal betjene. Det er 

ikke mulig å dele opp biblioteket i ønskede representative soner i nåværende lokaler. Folkebibliotek 

sees som en strategisk faktor i sentrumsutvikling. Biblioteket plasseres med henblikk på å skape et 

levende sentrum og nye møteplasser. Biblioteket kan bidra til å fremheve Rælingen sentrum som 

attraktivt, fremtidsrettet og opplevelsesorientert. Rælingen bibliotek ønsker å være en del av en 

fremtidsrettet sentrumsutvikling og tilby kundene konkurransedyktige tilbud med høy tilgjengelighet. 

Det betyr å samarbeide aktivt med andre enheter som servicetorget, NAV og flyktning- og 

inkluderingstjenesten, samt andre avdelinger som kulturskole og ungdomshus, i tillegg til det lokale 

næringslivet i form av kafedrift.  
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Styringsmål 

Biblioteket skal være en arena for gode opplevelser og planlagte og tilfeldige møter, hvor 

innbyggere deltar i samfunnslivet og har tilhørighetsfølelse. 

Satsningsområde: 

Tilgjengelighet og tilhørighet, i Fjerdingby sentrum.  

Strategier: 

 Utrede bibliotekets grad av tilgjengelighet ved å se på og teste ut åpningstider, muligheter for 

automatisert utlån og meråpent bibliotek.  

 Utarbeide samarbeidsform med andre aktører utenfor bibliotekbygget, og videreutvikle 

prosjektet Ny i Rælingen.  

 Utrede hvilke kommunale avdelinger og enheter som kan og ønsker å være 

samarbeidspartnere og hvilke lokale bedrifter som ønsker å samarbeide i nye sentrumsnære 

lokaler.  

 Utrede muligheten for at biblioteket kan betjene og låne ut møterom, grupperom, øvingsrom i 

nye sentrumsnære lokaler. 

 Videreutvikle biblioteket som en nøytral debattarena, et sted for demokrati og ytringsfrihet i 

lokal sammenheng.  

BIBLIOTEKET SOM LITTERATURFORMIDLER OG KULTURAKTØR  

Formidling av litteratur og kultur, samt samarbeid med andre aktører, er to viktige områder i fremtiden. 

Bibliotekene må gå aktivt ut og formidle sine ulike tilbud. Barn og unge er blant bibliotekets viktigste 

målgrupper: de bruker oss både i skolesammenheng og privat. Samtidig er det stadig flere kulturtilbud 

som konkurrerer om barns oppmerksomhet. De fleste har tilgang til PC og Internett hjemme, og 

mange kjøper bøker privat. Derfor er aktiv formidling av bibliotekets tilbud viktig. Tidligere var det et 

avsender-mottaker-forhold mellom kunde og bibliotekar. Det danske prosjektet Folkets bibliotek (2014) 

anbefaler at man i større grad gjør kundene til deltagere i utviklingen av tilbud og aktiviteter på 

biblioteket. De mener at kundemedvirkning kan gi de ansatte inspirasjon og styrke kundenes 

medeierskap til biblioteket. 

Utfordringer knyttet til biblioteket som litteraturformidler og kulturaktør 

Bibliotekets utfordring blir å tilby et bredt spekter av tjenester som spiller sammen: et tradisjonelt 

boktilbud, andre medietilbud, aktiv formidling av tilbudene og stimulerende aktiviteter. Aktiv formidling 

av fysiske og virtuelle arrangementer krever inngående kjennskap til relevante medier og ferdigheter til 

å formidle innholdet offensivt via workshops, spill, litteraturformidling osv. Dermed vil ansatte med 

både bibliotekutdannelse og annen utdannelse, f. eks. innenfor litteraturvitenskap og formidling, være 

relevante.  

 

Biblioteket må tenke strategisk og langsiktig når det settes i gang nye tilbud: hvem skal det 

samarbeides med? Samarbeid styrker den tidligere nevnte tilstedeværelsen som er så viktig for 

bibliotek. Skoler, bedrifter, foreninger osv. kan alle nyte godt av bibliotekets tilbud og vice versa. 

Samtidig når biblioteket bredere ut til folk som kanskje ikke bruker biblioteket så ofte. Samarbeid er 

også en naturlig utvikling av samlokalisering med andre kulturinstitusjoner. 

Styringsmål 

Biblioteket skal fremme mangfold i tilbud som gir mulighet for livsutfoldelse, opplevelser og 

aktivitet.  

Satsningsområde: 

Formidling og deltagelse.  
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Strategier: 

 Åpne for økt inkludering av kunder i utformingen av tilbud og aktiviteter. 

 Etablere kontakt med det frivillige kultur- og idrettslivet, legge til rette for lettere og tettere 

samarbeid med kultur-, frilufts- og idrettsrådet.  

 Styrke arbeidet med nettbasert formidling av litteratur og kultur.  

 Økt tilrettelegging av bibliotektilbudet til de kundegruppene som trenger dette, blant annet 

oppsøkende virksomhet mot omsorgsboliger og institusjoner.  

 Videreutvikle samarbeid med BNR-bibliotekene for prosjektarbeid og kompetanseheving 

innenfor formidling.  

BIBLIOTEKET SOM DIGITALT RESSURSSENTER 

Rælingen bibliotek skal tilby et godt tilbud av digitale tjenester til publikum og være et digitalt 

ressurssenter i kommunen. I Norge ser vi en sterk vekst av digitale hjelpemidler, trådløst nettverk er 

standarder ved de fleste offentlige institusjoner så vel som i næringslivet. Gjennom internett og det 

globale informasjonssamfunn har man i dag tilgang til langt mer informasjon enn tidligere. Rælingen 

bibliotek tilbyr kurs i digital opplæring noen ganger i året, ofte i forbindelse med den årlige seniorsurf-

dagen i september. Signaler fra denne er at de som deltar ønsker seg tettere oppfølging og en råd-

tjeneste. Det er behov for et sted hvor de kan stille spørsmål på et lavt nivå og få en personlig 

oppfølging. 

Utfordringer knyttet til biblioteket som digitalt ressurssenter  

Biblioteket har kunder som ikke har den digitale kompetansen som er nødvendig for å ha tilgang til å 

kunne nyttiggjøre seg nødvendig informasjon. Undersøkelser viser at mange i befolkningen generelt 

ikke har digital kompetanse, dette gjelder i hovedsak eldre og innvandrere.  

Med et økende antall internettsider øker også mengden informasjon man må lese igjennom før man 

finner det man leter etter. Denne informasjonsoverbelastning gjør at kundene må lære seg hvordan 

man skal navigere på nettet og hvilke kilder man skal stole på, eventuelt be om hjelp fra kyndige 

informasjonsbehandlere. Her kan bibliotekarer ha mye å bidra med, både drive opplæring og være 

fagpersoner kunder kan spørre om hjelp.  

Den teknologiske utviklingen i Norge vil øke, og biblioteket må sørge for å holde seg oppdatert på og 

ta i bruk ny teknologi. Utvikling innenfor e-bøker og e-lydbøker viser at måten mennesker leser på er 

endret. Biblioteket må være med og tilby digitalt aktive lesere gratis tilbud, med digitale løsninger som 

er enkle og kjappe. 

Styringsmål 

Biblioteket skal være en pådriver for mestring og trygget i en digital hverdag og utviske 

økonomiske forskjeller i samfunnet.  

Satsningsområde: 

Synliggjøring og digital mestring. 

Strategier 

 Motvirke digitale skiller i befolkningen slik at alle innbyggerne skal utvikles til kompetente 

digitale kunder.  

 Være en pådriver for ny teknologi og bruken av denne.  

 Videreutvikle samarbeid med BNR-bibliotekene nivå for å kunne tilby digitalt kostbare 

tjenester som blant annet, streamingløsninger, formidling av digitale ressurser og 

abonnementstjenester.   
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KULTURSKOLE, UNGDOMSHUS OG BIBLIOTEK I NYTT SENTRUM 

Bakgrunn 

I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan Fjerdingby ble det gjort vedtak om at man ønsket en 

vurdering av å flytte biblioteket til nytt sentrum. I handlingsprogrammet for 2014 og 2015 er et av 

utviklingsområdene å utrede samarbeidsformer faglig, organisatorisk og fysisk mellom de tre 

avdelingene kulturskole, ungdomshus og bibliotek. 

 

Dette er bakgrunnen for at vi for 1 1/2 år siden startet et utredningsarbeid for å se på hvordan de tre 

avdelingene kan samarbeide fremover og hvilke fordeler det vil være knyttet til en lokalisering i nytt 

sentrum sammen med biblioteket. Kulturskole, ungdomshus og bibliotek er små avdelinger med 

hensyn til budsjettrammer og antall ansatte. Både kulturskole og ungdomshus har ansatte i 

deltidsstillinger, og alle tjenestene har sine tilbud på ettermiddags- og kveldstid. Felles for alle tre er at 

tjenestene berører svært mange av våre innbyggere, og i løpet av et år dreier det seg om hele 72 000 

møter/treff med enkeltpersoner.  

Underveis i denne prosessen ble det raskt klart at for å vite hvordan vi skal kunne samarbeide i 

fremtiden må vi også vite noe om hvilke tjenester vi ønsker å tilby. Arbeidet med alle de tre planene 

ble derfor startet i 2014, og det har vært en særdeles viktig prosess som har foregått mellom 

avdelingene, og som har resultert i tre omforente planer som også er forankret mot andre enheter og 

samarbeidspartnere. 

 

Utfordringene som bibliotek, ungdomshus og kulturskole står overfor er beskrevet i de tre planene. 

Gjennom prosessen er det blitt tydelig at et nært samarbeid mellom de tre avdelingene, som 

innbefatter både sambruk av lokaler, utstyr og personellressurser, er av vesentlig betydning for at 

tjenestene skal kunne videreutvikles. En plassering av disse tre avdelingene i nytt sentrum vil være en 

viktig bidragsyter for å skape den gode møteplassen og aktivitet både dag og kveld, og være en viktig 

faktor i utviklingen av Rælingssamfunnet.  

 

Temaet «Kulturskole, ungdomshus og bibliotek i Fjerdingby sentrum» er derfor likt i alle de tre 

temaplanene.  

Styringsmål  

Fra kommuneplanen 

 Mangfold i tilbud som gir mulighet for livsutfoldelse, opplevelse og aktivitet 

 Innbyggere som deltar i samfunnslivet og har tilhørighetsfølelse 

 Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder, med god ressursutnyttelse 

 En organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, levende verdigrunnlag og felles mål  

7 527

32 200

32 362

Antall brukere pr år

Aamodt

Kulturskole

Bibliotek
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Strategier  

Fra kommunedelplanen for Fjerdingby 

 Samle mange funksjoner og aktiviteter gjennom en bevisst, aktiv og styrt planlegging 

 Fortette og konsentrere bygningsmasse og næringsvirksomhet for å gi grunnlag for utvikling 
og lønnsomhet - samt for trivsel og liv på møteplassen. 

 Bygninger med kombinert bruk bolig/offentlig virksomhet/næring skal bidra til aktivitet i store 
deler av døgnet og gi stimulans til stedet som møteplass. 

 Estetikk og kvalitet skal gjøre kjerneområdet attraktivt og tilgjengelig - omgivelser, bygg og 
gatestruktur skal være helhetlig utviklet og med god universell utforming. 
 

Tilgjengelige ressurser 

Lokaler 

Kulturskolen har en liten base på Marikollen ungdomsskole (120m2). Biblioteket disponerer 610m2 

(RK eier 365 m2). Ungdomshuset har 332m2 på Aamodt (11 mål tomt) og 250m2 på Holt skole (2 mål 

tomt).  

Ved en flytting til nytt sentrum vil f.eks. disse ressursene kunne frigjøres og sees på som del-

finansiering til nye lokaler. Felles arealer til øving, musikk og lignende vil i tillegg kunne få støtte via 

kulturhusmidler (spillemidler).  

Foreløpige registreringer har vist at en del av dagens lokaler står tomme deler av døgnet, noen har få 

brukere pr. time, mens andre har for høyt belegg. Det ligger et potensiale i å se ressursene samlet, og 

se hvilke arealer som kan sambrukes.  

I arbeidet med planene har det blitt tydelig at det er mye å tjene på å samlokalisere avdelingene. 

Grensesnittet mellom de tre i forhold til tjenester som skal leveres er det behov for at ses nærmere på. 

Kulturskole levere stadig flere tilbud og noen av disse var tidligere en naturlig del av ungdomshuset. 

Det moderne biblioteket skal fremover legge til rette for en mer aktiv bruk og slik sett beveger dette 

seg inn mot både ungdomshus og kulturskole. Lokalene det er behov for er innenfor en del aktiviteter 

sammenfallende, f. eks øvingsrom, utstillingslokale, aktivitetsrom, tv/spillrom. Det kan være aktuelt å 

ha felleskap knyttet til ankomstareal, øvingsrom, møterom, kontorlandskap, spiserom, lager, 

garderober, toaletter, musikk/rytmisk rom, venteområde, dansesal, formidlingsrom, allrom/kjøkken. 

En del av arealene kan også leies ut til private. 

Personalressurser 

Deltidsstillingene i kulturskolen er en utfordring både i forhold til skoledriften og for den enkelte lærer. 

Ungdomshuset har også 4 deltidsstillinger, til sammen 1.65 årsverk. Biblioteket har 3.5 årsverk. 

Det kan være store gevinster i forhold til bruk av personellressurser på tvers av avdelingene. Den 

kompetansen som lærerne i kulturskolen har vil kunne være nyttig for biblioteket og ungdomshuset. 

Faglig samarbeid i form av felles prosjekter vil være svært spennende å se på. Hvordan kan 

ungdomshusets brukere være en ressurs når kulturskolen skal sette opp en musikal? Kan de ta 

ansvar for filming, markedsføring, informere på skolene og i ungdomsmiljøene, kostymer, sminke? 

Hvordan kan et vellykket prosjekt i kulturskolen videreføres i biblioteket eller på ungdomshuset i 

forhold til deres brukergrupper? 

Det å se på den totale ressursen og samarbeide om bruken av denne er nytenkende, og det kan ligge 

mange gevinster i det.  

Fremtidsbilde  

Ideen er å samlokalisere kulturskole, ungdomshus og bibliotek i nytt sentrum. 

I kommunedelplan for Fjerdingby er utgangspunktet at man ønsker å skape et tettsted og et 

hovedsentrum i kommunen, som kan ha kvaliteter som er positive for hele kommunen.  

Knutepunktet og forlengelsen av det gir muligheter for fortetting og for å forme et tettsted med liv 

mellom husene - et sted der mange naturlig er innom både fordi de har et konkret gjøremål der, fordi 

det finnes attraktive fellesrom og omgivelser og fordi de ønsker å møte andre.  

I dette perspektivet vil det å samlokalisere KUB i nytt sentrum være et viktig bidrag. Mange barn og 

ungdommer skal til kulturskolen og ungdomshuset på ettermiddagstid, og mange blir kjørt og hentet av 
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foreldre som har behov for et sted å være mens de venter. Biblioteket som i dag er samlokalisert med 

Rælingen videregående skoles skolebibliotek i rådhuset, vil få en helt ny og sentral beliggenhet og vil 

kunne få en posisjon som møteplass for flere grupper.  

Nærheten til Marikollen idrettshall, nytt nærmiljøanlegg ved skolen, idrettsanlegget med tre 

fotballbaner, klubbhus, alpin – hopp og langrennsanlegg, svømmehall, Marikollen kultursal, barneskole 

og ungdomsskole vil gi de tre avdelingene en nærhet til stedet hvor mange ferdes.  Utvidede 

åpningstider på ettermiddags- og kveldstid vil skape nye møteplasser som vi tror blir mer interessante 

for publikum. Lys i rommene og folk som er i bevegelse vil gi liv til sentrum på kveldstid.   

For ungdomshuset vil det bety en sentral plassering og nærhet til mange forskjellige grupper innen 

ungdomskulturen, og utviklingen mot en mer ensartet brukergruppe vil kunne snus.  

Biblioteket som møtestedet, hvor man kan få informasjon, hvor man kan lære og være aktive og i 

dialog med andre vil kunne realiseres med en ny beliggenhet og med en ny måte å tilrettelegge og 

samarbeide på.   

Kulturskolen vil kunne få nye og mer egnede lokaler, og mange av disse vil også kunne tilbys private 

(øvingsrom, møterom, kontorplass med mer).    

Dersom også helsestasjonen får en beliggenhet i nærheten bør det utredes muligheter for fellesbruk 

av arealer. Det reiser seg også et spørsmål om publikumsorientert samarbeid mellom servicetorget og 

biblioteket med åpningstid på kveldstid kan gi mye muligheter. Det som kan binde alle disse 

tjenestene og brukerne sammen er kafeen, med en hjemlig atmosfære og distriktets beste kaffe.  

Forprosjekt 

For å arbeide videre med dette er det ønskelig å etablere et forprosjekt hvor det ses på hvordan 

ressursene kan samles og benyttes på en slik måte at det gir bedre tjenester til våre innbyggere. Et 

viktig formål vil være bidraget til å skape gode møteplasser og et levende sentrum hvor mange 

mennesker ferdes på dag- og kveldstid og i helger. Forprosjektet bør se på: 

 Hvilke kommunale tjenester som bør lokaliseres til sentrum 

 Hvilke arealer det er behov for og hvordan disse kan sambrukes på en god måte 

 Sambruk av personellressursene 

 Faglig og organisatorisk samarbeid   

 Finansieringsplan 

VEIEN VIDERE 

Arbeidet videreføres i forbindelse handlingsprogrammet og budsjettprosessen. Temaene og 

strategiene benyttes som grunnlag for valg av utviklingsområder til handlingsprogrammet. I 

virksomhetsplanen utarbeides det arbeidsmål og tiltak med tidsfrister. Kostnader knyttet til tiltak 

innarbeides i budsjettprosessen. 
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