PROSJEKT «Beste praksis for
bibliotek og innbyggertorg»
Prosjektleder: Ina Synøve Borsheim
Samarbeid med Indre Østfold Kommune

Toårig støtte fra Nasjonalbiblioteket på 1,4 millioner

MÅL
1. Lære om effekter og utfordringer ved samorganisering og samlokalisering av
bibliotek og innbyggertorg og hvordan man kan tilrettelegge for god samskaping i
nærmiljøet
2. Undersøke og beskrive hvordan organiseringen påvirker opplevelsen av tjenesten
utad
3. Å lage en modell som beskriver effekter, synergier og utvikling av bibliotek og
innbyggertorg -> Beste praksis.
4. Undersøke og beskrive hvordan man kan sikre og utvikle biblioteket som
uavhengig møteplass i ny organisering
5. Undersøke og beskrive hvordan den nye organiseringen kan styrke
stedsutviklingen
6. Bidra til den nasjonale debatten om nye organisasjonsformer for bibliotek

Virksomhet bibliotek og møteplass
• Hovedbiblioteket
•

Drammensbiblioteket

•

Fengselsbiblioteket

• Lokalbibliotekene
•
•
•

Fjell bibliotek
Mjøndalen bibliotek
Svelvik bibliotek

• Innbyggertorg
•
•
•

Bragernes innbyggertorg
Svelvik innbyggertorg
Mjøndalen innbyggertorg

Samarbeid med Indre Østfold
Innbyggertorg og bibliotek
• Fem samlokaliserte og samorganiserte innbyggertorg og
bibliotek:
•
•
•
•
•

Tomter
Mysen
Askim
Spydberg
Skjønnhaug

PROSJEKT «Beste praksis for
bibliotek og innbyggertorg»
01.09.2021 – 01.09.2023
Styringsgruppe bestående av lederteam i Drammen og Indre Østfold
Tre prosjektgrupper med til sammen 17 ansatte fra begge kommuner

Samorganisering og samlokalisering
Ulike roller på samme møteplass
Stedsutvikling

PROSJEKTPLAN
• En prosjektleder er ansatt i 50%
stilling
• 3 prosjektgrupper med 17
ansatte jobber workshopbasert
• Konkurransegrunnlag for
innkjøp av konsulenttjenester
til innbyggerundersøkelse
legges ut iløpet av denne uken

Milepælnr.

Beskrivelse

Dato

1

Prosjektgrupper ferdig rekruttert

September uke 36 2021

2

Gjennomført oppstart med alle involverte

September uke 38 2021

3

Gjennomført wokrkshop med hver av prosjektgruppene

4

Anskaffet byrå til å gjennomføre innbyggerundersøkelse

September/oktober 2021

5

Innbyggerundersøkesle er gjennomført og presentert for
prosjektgruppene skriftlig og muntlig

1. Mars 2022

6

Prosjektgruppene er klare til å presentere resultater av
brukerundersøkelsene og arbeid i prosjektgruppene

April 2022

7

Intern konferanse gjennomføres

April/mai 2022

8

Rapport og resultater for prosjektår 1 er klare

Mai 2022

ØKONOMI
• En prosjektleder er ansatt i 50%
stilling
• 700 000 innvilget av
nasjonalbiblioteket pr. år.
• 40 % egeninnsats

Beskrivelse

Prosjektledelse

01.09.2021 01.09.2022

01.09.2022 31.08.2023

Totalbudsjett

318500

318500

637000

70000

70000

140000

100000

70000

170000

Workshop og arbeidsmetodikk

50000

50000

100000

Konferanse /presntasjon av resultater

80000

100000

180000

Innbyggerundersøkelser

200000

200000

400000

Arbeidsinnsats ansatte

351500

301500

653000

60000

60000

Arbeidsmøter, reiser, adm.kostnader
Organiserte aktiviteter og faglig påfyll for deltakerne

Design og trykk rapport

Sum utgifter

1170000

1170000

2340000

Egeninnsats

470000

470000

940000

Søknadssum til Nasjonalbiblioteket

700000

700000

1400000

1170000

1170000

2340000

Sum inntekter

FORMÅL OG GEVINST
• Kartlegge potensialet i samarbeid mellom bibliotek og innbyggertorg
•

Hva er effektivt og gir bedre tjenester? Hvilke fallgruver finnes?

• Mange ansatte deltar og får eierskap til problemstillingene og kan medvirke til utvikling av
fremtidens arbeidsplasser
• Deltar i den nasjonale debatten om utvikling av bibliotek og innbyggertorg
• Kunnskapsutveksling og kompetansehevning for egne ansatte
• En rapport som beskriver beste praksis for bibliotek og innbyggertorg
• To innbyggerundersøkelser som vil gi oss viktig informasjon som kan brukes utover
prosjektets arbeid
• Erfaringsutveksling med andre kommuner

• VIKTIGST: Et mye bedre grunnlag for å utvikle gode møteplasser med gode, effektive
tjenester til brukerne og fornøyde ansatte

