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1 INNLEDNING 

1.1 Sammendrag av bibliotekmelding 2014 - 2018.   

Arbeidet med Bibliotekmelding 2014 har vist i all tydelighet at interessen for bibliotek 
og bibliotekutvikling er stor. Vurderinger av dagens bibliotek i Bærum, – og tanker om 
fremtidens bibliotek, er tema som engasjerer befolkning, brukere, media, politikere og 
ansatte i kommunen. Både brukere og personer som ikke er brukere i dag har 
meninger om biblioteket og dets utvikling.  
 
En kort oppsummering av dagens situasjon ved Bærum bibliotek viser blant annet: 

 høy grad av brukertilfredshet 

 utlån fra biblioteket har vært stabilt seg de siste tre årene 

 merkbar økning besøk i Sandvika bibliotek 

 høy grad av kompetanse blant ansatte 

 mange bibliotekfilialer i kommunen 

 lokaler preget av tiden de ble bygget og stor slitasje 

 infrastruktur ikke tilpasset en digital tidsalder 
 
 

Bærum kommunes visjon for fremtidens bibliotek: 

 

Bærum bibliotek skal være en aktiv, uavhengig møteplass som stimulerer til 

leseglede, kunnskap, opplevelser og kulturell innsikt inn i en digital fremtid. 
 

Meldingen legger frem følgende strategiske mål for fremtidens bibliotek:  

 
1. Bærum bibliotek skal fremstå moderne og fremtidsrettet.  

2. Bærum bibliotek skal drive aktiv formidling av litteratur, kunnskap og kultur. 

3. Bærum bibliotek skal være en møteplass og arena for opplevelser, 
meningsbryting, debatt og kulturelt mangfold. 

4. Bærum bibliotek skal tilby gratis tilgang til informasjon og kunnskap, inkludert 
nye digitale tjenester, for befolkningen og besøkende.  

5. Bærum bibliotek skal ha god tilgjengelighet og fleksibel åpningstid. 

6. Bærum bibliotek skal styrke samarbeidet med brukere, frivillige og andre 
kommunale tjenester.  

 
For å ta del i den digitale samfunnsutviklingen og kunne tilby nye og utvidede 
bibliotektjenester forutsettes en teknologisk oppgradering av Bærum bibliotek. 
 
For å følge opp arbeidet med strategiene har rådmannen vurdert hvordan Bærum 
bibliotek best og mest effektivt bør organisere sitt tilbud. Rådmannen anbefaler å 
velge en løsning med videreføring av et desentralisert bibliotektilbud.  
 
Tidsperspektivet for denne meldingen er 2014-2018. Det vil være naturlig at 
rådmannen mot slutten av perioden vil begynne arbeidet med en ny melding, der 
rådmannen blant annet vil vurdere om hovedbiblioteket i Bærum skal flytte fra 
Bekkestua til Sandvika som et ledd i byutviklingen. En slik omorganisering vil gi rom 
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på Bekkestua for ny relevant sambruk av bibliotekets lokaler og andre kommunale 
eiendommer i forbindelse med sentrumsutvikling. 

1.2 Hensikt med meldingen 

Meldingen skal legge frem mål og strategier for utviklingen av Bærum bibliotek i 
perioden 2014 – 2018. Videre skal meldingen komme med forslag til fremtidig profil 
og innhold i Bærum bibliotek for å fylle bibliotekets samfunnsoppdrag i en ny tid. 
Bærum kommune har et bibliotektilbud som brukere og innbyggere er godt fornøyd 
med. For å kunne tilby et godt bibliotektilbud også i fremtiden er det nødvendig å 
gjøre endringer og tilpasninger i takt med den generelle samfunnsutvikling, endrede 
forventninger hos bibliotekets nåværende og fremtidige brukere, og en mer effektiv 
drift av tjenesten.  

1.2.1 Mandat og bakgrunn 

I mandatet som ble vedtatt av Sektorutvalg for Frivillighet, idrett, kultur og kirke 
(FRIKK) i mai 2012, ble det lagt vekt på flere sider ved bibliotekets roller og tilbud; 
som møteplass, litteratur- og kulturhus, digital tilrettelegger og formidler, samarbeid 
med frivillige, brukere og befolkning og generelle samfunnsrolle.  
 
Bibliotekmeldingen ble også bedt om å drøfte geografisk lokalisering av bibliotek/-
filialer, samt utrede bibliotekets rolle i en fremtidig by- og tettstedsutvikling i Bærum, i 
første omgang knyttet til Sandvika og Bekkestua. 
 
Sektorutvalg FRIKK vedtok at meldingen også skulle fokusere på følgende tema: 
dagens standard, innredning/interiør, utviklingsmuligheter, åpningstider, kafétilbud, 
mer fokus på utvalgte brukergrupper, mer samarbeid skole – kultur og økt 
inntektspotensiale.  

1.2.2 Kort om arbeidet med meldingen.  

Rådmannen har lagt ny kommuneplan 2013-2030, samfunnsdelen, ny kulturmelding 
2013-2023 og frivillighetsmelding 2012 til grunn for arbeidet med denne meldingen. 
Arbeidet med meldingen er inspirert av det generelle utviklingsarbeidet i 
biblioteknorge. I arbeidet har rådmannen sett spesielt til bibliotekutvikling i kommuner 
det er naturlig for Bærum å sammenligne seg med, som Asker, Drammen og 
Stavanger.  
 
Rådmannen har involvert de to venneforeningene, Bærum biblioteks venner og 
Høvik biblioteks venner og Ungdommens kommunestyre i arbeidet. Høvik biblioteks 
venner har gitt skriftlige innspill som rådmannen har vurdert og delvis innarbeidet i 
meldingen. Ansatte og tillitsvalgte ved biblioteket har vært involvert i arbeidsgrupper.  
Utkast til bibliotekmelding ble presentert for Bærum biblioteks venner, Høvik 
biblioteks venner, Seniornett, Eldrerådet, Funksjonshemmedes råd og Ungdommens 
kommunestyre og lagt til åpen høring. Rådmannen mottok 35 høringssvar. 
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2 STRATEGI FOR ET NYTT BÆRUM BIBLIOTEK I DEN 
DIGITALE TIDSALDER 

 

 
 
 

2.1 Et desentralisert bibliotektilbud 

Ut fra en helhetsvurdering, og på bakgrunn av høringsinnspillene foreslår rådmannen 
å videreføre et desentralisert bibliotektilbud der lokal tilhørighet og fysisk 
tilgjengelighet prioritert. Det legges hovedvekt på et tilgjengelig bibliotektilbud i 
sentrale kollektivknutepunkter og videreføring av bibliotekfilialer i nærmiljø. Det gir 
kort vei til nærmeste bibliotek, noe som er viktig for brukergrupper som barn, unge og 
eldre. 
 
Det forutsettes at utviklingen av Bærum bibliotek i perioden 2014-2018 skal skje 
innenfor gjeldende økonomiske rammer. Det er behov for endringer, oppgradering av 
lokaler og nye digitale løsninger. Det vil være nødvendig med prioriteringer mellom 
tilbudene. 
 
Det tas sikte på å utvikle de tre store bibliotekene som moderne møteplasser og de 
to minste som lokale nærbibliotek innenfor de mulighetene lokalene gir.  
 
Som del av bibliotekets utvikling vil det være aktuelt med ulik profil på de enkelte 
bibliotekene, for eksempel slik: 
• Hovedbibliotek på Bekkestua som litteraturhus og «navet» i bibliotektilbudet i 

Bærum 
• Sandvika som bybibliotek og offentlig møteplass 
• Rykkinn bibliotek som den flerkulturelle møteplassen 
• Høvik som nærbibliotek og møteplass med utstrakt 
            brukermedvirkning 
• Eiksmarka som nærbiblioteket 
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2.2 Visjon 

Bærum kommune har følgende visjon for sitt folkebibliotek: 
 
Bærum bibliotek skal være en aktiv, uavhengig møteplass som stimulerer til 
leseglede, kunnskap, opplevelse og kulturell innsikt inn i en digital fremtid. 

2.3 Seks strategiske mål for fremtidens bibliotek 

Denne meldingen legger frem følgende strategiske mål for fremtidens bibliotek:  
1. Bærum bibliotek skal fremstå moderne og fremtidsrettet, med spesiell 

vektlegging av tilbud til barn og unge.  

2. Bærum bibliotek skal drive aktiv formidling av litteratur, kunnskap og kultur. 

3. Bærum bibliotek skal være en møteplass og arena for opplevelser, 
meningsbryting, debatt og kulturelt mangfold. 

4. Bærum bibliotek skal tilby gratis tilgang til informasjon og kunnskap, inkludert 
nye digitale tjenester, for befolkningen og besøkende.  

5. Bærum bibliotek skal ha god tilgjengelighet og fleksibel åpningstid. 

6. Bærum bibliotek skal styrke samarbeidet med brukere, frivillige og andre 
kommunale tjenester.  

 
For å ta del i den digitale samfunnsutviklingen og kunne tilby nye og utvidede 
bibliotektjenester forutsettes en teknologisk oppgradering av Bærum bibliotek. 
 
For å følge opp arbeidet med strategiene har rådmannen vurdert hvordan Bærum 
bibliotek best og mest effektivt bør organisere sitt tilbud  
 
Tidsperspektivet for denne meldingen er 2014-2018. I løpet av perioden skal arbeidet 
med å utvikle og legge grunnlaget for fremtidens bibliotek i tråd med strategiene ha 
nådd langt, og nødvendig fysisk oppgradering av lokalen bør være utført og innføring 
av RFID-teknologi og bedret nettilgang skal være gjennomført.  

2.3.1  Strategisk mål 1: Bærum bibliotek skal fremstå moderne og 
fremtidsrettet.  

Det moderne bibliotekrommet stilles overfor nye utfordringer som arena for aktiv 
formidling. Lokaler med fleksibel innredning som innbyr til dialog og det gode møtet 
mellom mennesker og litteratur er en forutsetning.  
 

                 
Illustrasjon av tidsriktig innredning 
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Bærum bibliotek sine lokaler har samme innredning som da de ble åpnet, og bærer 
preg av det. I løpet av 90-tallet har det vært en formidabel utvikling i bibliotekenes 
funksjon i samfunnet. Biblioteket har gått fra å være et lokale for oppbevaring og 
utlån av bøker til å bli en uformell møteplass med fokus på formidling, dialog, 
kunnskap og opplevelse. 
 
De fysiske rammer for et moderne folkebibliotek må således organiseres rundt 
nevnte elementer. For at Bærum bibliotek skal fremstå som moderne er oppgraderte 
lokaler, innredning og innhold en nødvendighet. Dette betyr moderne og fleksibel 
som kan flyttes på etter behov og type aktivitet. 
 
De tre store bibliotekene; Bekkestua, Sandvika og Rykkinn har lokaler som kan 
oppgraderes til moderne standard. De to minste bibliotekene; Eiksmarka og Høvik, 
kan ikke oppgraderes tilsvarende, utvikling vil her skje innenfor de rammer lokalene 
tillater.  
 
Biblioteket har en god plattform for digitale tilbud, med utlån av e-bøker som det 
nyeste tilbudet. Denne plattformen danner grunnlag for videreutvikling av vårt 
komplette digitale tilbud. 
 
Bibliotekets virksomhet er i kontinuerlig utvikling som følge av den sterke veksten i 
digital formidling av kultur- og kunnskapskilder. Tilbudet om utlån av alle typer e-
medier (både bøker, film og musikk) vil danne kjernen i bibliotekets digitale tilbud, 
som også vil bestå av en rekke andre digitale tjenester som elektroniske aviser, spill, 
databaser med mer.  
 
Utviklingen av Bærum biblioteket må i større grad enn i dag tilrettelegges med 
utgangspunkt i brukernes behov for digitale tjenester, møteplass og opplevelser, noe 
som vil utfordre den tradisjonelle oppfatningen av hva et bibliotek er.  
 
Kultur og opplevelser skal være en integrert del av biblioteket. Jevnlig ominnredning 
tilpasset aktuelle tema, installasjoner og utstillinger vil være en del av bibliotekets 
formidlingsstrategi. 
 
Litteraturhuset i Oslo og andre steder i landet har synligjort behovet for en arena for 
meningsutveksling, debatt og litterære arrangementer. Biblioteket er den naturlige 
arenaen for de aktivitetene som de nye litteraturhusene rommer. Bærum bibliotek vil, 
i samarbeid med ulike aktører, videreutvikle elementer ved konseptet litteraturhus 
tilpasset lokale behov. 
 
Målgruppen barn og unge er fremtidens brukere av Bærum bibliotek. For å styrke 
aktiv formidling og møteplass for denne målgruppen trengs mer inspirerende fysiske 
lokaler for læring, lek, deltagelse og opplevelse. Egne avdelinger for barn og unge 
bør derfor tilstrebes. Familierettede tilbud skal inngå.  
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Illustrasjon på tidsriktig tilbud til barn 

 
I det moderne biblioteket inngår selvbetjening i ulike former som en del av tilbudet, 
og tilbudet vil være under jevnlig utvikling. Bærum bibliotek tilbyr allerede i dag ulike 
former for selvbetjening som benyttes av brukeren over hele Bærum. Dette handler 
om alt fra søk og reservering av bøker som gjøres hjemmefra på brukernes egne 
PC’er til utlån og innlevering fra automater.  
 

2.3.2 Strategisk mål 2: Bærum bibliotek skal drive aktiv formidling av 
litteratur, kunnskap og kultur. 

En justering av formålsparagrafen i bibliotekloven i 2013 gir nye presiseringer av 
bibliotekenes formål. Biblioteket er ikke bare et sted der materiale stilles til 
disposisjon. Biblioteket skal være et sted som aktivt formidler materialet på ulike 
relevante plattformer. Et aktivt formidlende bibliotek tar selv initiativ til ulik aktivitet for 
å fremme idealene om meningsutveksling og demokrati. Dette gir folkebibliotekene 
en utvidet rolle som infrastruktur for demokratiet. 
 
Biblioteket skal i tillegg til å hjelpe publikum med deres forespørsler også 
markedsføre helheten i bibliotekets tilbud og fortelle om de tilbud og aktiviteter folk 
flest ikke vet noe om. Det handler om å drive god og aktiv formidling både i det 
fysiske møte mellom mennesker og i møter i det digitale rom. En kombinasjon av 
disse gjør det mulig å gjennomføre en satsning på aktiv formidling på alle 
bibliotekene. Mye formidling skjer også via digitale tjenester, litteraturblogger, 
innredning, kulturarrangement, gjennom temporære fokus/utstillinger. Her er det 
store muligheter for samarbeid med andre aktører. 
 
Et eksempel på hvordan Bærum bibliotek skal nå sine brukere også i det digitale rom 
handler om å tilby utlån av e-bøker. Bærum bibliotek åpnet i 13. september 2013 en 
portal for utlån av digitale medier. Gjennom en app man laster ned på smarttelefon 
eller nettbrett kommer biblioteket hjem til hver enkelt bruker. Alle innbyggere som har 
et lånekort knyttet opp mot Bærum bibliotek vil kunne låne e-bøker gjennom denne 
app’en. https://www.baerum.kommune.no/Lokaldemokrati/Ordforerens-side1/Siste-
nytt/Eboker-til-utlan/ Biblioteket kan på denne måten tilby samme bok i flere ulike 
formater; fysisk bok, lydbok, e-bok eller digital lydbok. Det er opp til den enkelte låner 
å velge format.  
 
For å drive en mer aktiv formidling på bibliotekets ulike arenaer stilles det nye krav til 
formidlingskompetanse og til fysiske og digitale omgivelser. Eksempler på annen 
nødvendig kompetanse er arrangement- og debattkompetanse, utstillings- og 

https://www.baerum.kommune.no/lokaldemokrati/ordforerens-side1/siste-nytt/eboker-til-utlan/
https://www.baerum.kommune.no/lokaldemokrati/ordforerens-side1/siste-nytt/eboker-til-utlan/
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markedsføringskompetanse. I tillegg vil kompetanse innen digital formidling være 
avgjørende, biblioteket må være gode på å tilpasse informasjon til nye medier, og 
tilpasse formidling til spesifikke målgrupper. 
 
Mindre ubetjente enheter 
Bærum bibliotek har bokkasser tilpasset målgruppen utplassert på alle 
helsestasjoner i kommunen. Det tilbys også bokkasser til større arbeidsplasser 
gjennom et samarbeidsprosjekt i Akershus fylkeskommune. En slik tjeneste vil kunne 
øke tilgjengeligheten til bøker, og kan tilbys også andre interesserte på forespørsel 
(som for eksempel institusjoner, idrettsarenaer og andre arenaer for fritidsaktiviteter).  
 

2.3.3 Strategisk mål 3: Bærum bibliotek skal være en møteplass og arena for 
opplevelser, meningsbryting, debatt og kulturelt mangfold. 

Bibliotekloven tydeliggjør at folkebibliotekene skal være en møteplass og arena for 
offentlig samtale og debatt, i tillegg til å fremme opplysning, utdanning og annen 
kulturell virksomhet.  
 
Bibliotekets funksjoner og tjenester er under sterk utvikling og bibliotek vil i fremtiden 
være et sted der folk kan møtes og ta del i ulike arrangementer – med et mangfoldig, 
attraktivt innhold. For å leve opp til bibliotekets samfunnsoppdrag i en ny tid er det 
nødvendig med tilpasning til nye og endrede forventninger hos bibliotekets 
nåværende og fremtidige brukere. Det vil stilles krav til at biblioteket implementerer 
ulike typer aktiviteter. 
  
I Kulturmeldingen for Bærum kommune 2013 – 2023 vises det til at Bærum bibliotek 
skal være et av kommunens kulturhus hvor engasjerte innbyggere får en møteplass 
og en arena for debatt, ytringsfrihet og samfunnsdeltakelse. Denne meldingen 
trekker også inn biblioteket som en arena for opplevelser, meningsbryting og kulturelt 
mangfold. Samtidig skal Bærum bibliotek være en møteplass som stimulerer til 
leseglede, litterær og kulturell innsikt.  
 
Bibliotekets nye rolle som arena for debatt- og meningsbryting aktualiserer 
diskusjonen og avklaring av biblioteksjefens redaktøransvar. Dette er en pågående 
diskusjon på nasjonalt nivå. 
 
Utviklingen av møteplassen kan sees i sammenheng med folkehelsearbeidet med 
mål å utjevne levekårsforskjeller, som nevnt i ny kommuneplan. Biblioteket er et 
lavterskeltilbud og har en sentral rolle i et moderne samfunn. Som åpen, offentlig 
arena er biblioteket en av de siste gratis møteplassene, et samlingssted for 
innbyggerne med et relevant innhold som bidrar til det gode liv.  
 
For å imøtekomme ovennevnte behov for aktivitet og utvikling er det ønskelig med 
flere mindre og fleksible aktivitetsrom. På de to største bibliotekene, i Sandvika og på 
Bekkestua, kan det være behov for større arenaer tilpasset møter og arrangement 
med en kapasitet for 150-200 personer. Bibliotekets ressurser til kulturformål for ulike 
målgrupper må fordeles mellom alle bibliotekene for å skape gode nærmiljøtiltak. 
God markedsføring av bibliotekets mange tilbud er viktig for at stadig flere brukere 
bibliotekene.  
 
Møteplassen bør suppleres med et kafétilbud på de store bibliotekene. For å kunne 
tilby attraktive kaféer som tilfredsstiller publikums behov og ønsker for en 
bibliotekkafé må de fysiske lokalene oppgraderes og det må legges til rette for 
kafédrift. Hovedbiblioteket har i dag en kafé som driftes av en privat aktør. Målet er å 
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utvikle denne til å bli et trivelig kafétilbud for besøkende på Bekkestua. Kaféen bør 
også kunne brukes til mindre kulturarrangementer, både i regi av biblioteket, kaféen 
og andre aktører. I Sandvika tilbyr biblioteket ulike typer varme drikker fra automat. 
Rådmannen ser muligheter for et samarbeid med ny drifter av kantinen i 
Kommunegården. Det nye rommet i Kommunegården «Mellomgulvet» er godt egnet 
som møteplass og som arena for ulike typer utstillinger og arrangementer med 
servering, som en del av biblioteket. Den nye glassveggen inn mot biblioteket har 
bidratt til en ny synliggjøring av biblioteket i byrommet. På Rykkinn nærsenter finnes 
det flere kaféer. Med ombyggingen og rullebånd direkte fra senteret til biblioteket er 
det enkelt for publikum å ta med seg drikke fra disse kaféene inn på biblioteket. I de 
minste filialene ligger det ikke fysisk til rette for noen form for kafédrift. Her tilbys 
kaffe og annen varm drikke fra kanne, i all enkelhet.   
 
Mange vil bruke biblioteket som leseplass, studie- og arbeidsplass. Det er viktig å ha 
lokaler som egner seg for studenter og andre brukere med individuelle leseplasser, 
sittegrupper, møterom og stille rom.  
 

2.3.4 Strategisk mål 4: Bærum bibliotek skal tilby gratis tilgang til informasjon 
og kunnskap, inkludert nye digitale tjenester, for befolkningen og 
besøkende.  

Bibliotekloven slår fast at bibliotektjenester skal være gratis i Norge. Biblioteket driver 
folkeopplysning når det gjelder vår historie, dagens samfunn og en ny fremtid. Vårt 
demokrati bygger på at alle skal ha tilgang til kunnskap og at alle skal ha samme 
mulighet til å skaffe seg denne tilgangen. Et gratis bibliotek er sosialt utjevnende og 
kan minske det digitale klasseskille. Bibliotekets personale skal være veiledere i 
informasjonsjungelen ved å hjelpe publikum å finne fram til relevant litteratur og 
informasjon. 

2.3.5 Strategisk mål 5: God tilgjengelighet og fleksibel åpningstid. 

Bærum bibliotek er lokalisert med filialer på gode transportknutepunkter som øker 
tilgjengeligheten for våre innbyggere. 
 
Bærum bibliotek skal ha en fleksibel åpningstid tilpasset brukere og befolkningens 
behov. Behovet for utvidede åpningstider på søndager og kveld er tydelig blant 
brukere. Det er viktig at biblioteket ikke stenger idet folk er i ferd med å avslutte 
skole- og arbeidsdagen. Erfaring andre steder viser en klar sammenheng mellom 
åpningstider og besøk. Det kan etableres soner slik at deler av biblioteket kan være 
lenger åpent enn resten. Åpningstidene bør tilpasses lokale behov og tilgjengelige 
ressurser. Søndagsåpent bibliotek i vinterhalvåret foreslås til byen Sandvika, der 
behovet er størst.  
 
En kombinasjon av betjent og selvbetjente bibliotek gir mulighet for bedre 
tilgjengelighet og mer fleksible åpningstider øvrige dager i uken. Som et eksempel på 
dette ville det være interessant å kunne tilby ubetjent åpningstid på Rykkinn som et 
supplement til den betjente åpningstiden man har i dag. På denne måten ville 
biblioteket kunne være åpent og tilgjengelig i hele senterets åpningstid, med en 
kjernetid som er bemannet samme antall timer som biblioteket er åpent pr. i dag.  
 

God fysisk tilrettelegging er viktig for tilgjengelighet og bruk for alle brukergrupper og 
Rådmannen vil i perioden jobbe for at bibliotekene i Bærum etterkommer gjeldende 
krav for universell utforming i den grad det er mulig. Ferieåpne biblioteker tilstrebes.  
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2.3.6 Strategisk mål 6: Bærum bibliotek skal styrke samarbeidet med brukere, 
frivillige og andre kommunale tjenester.  

Frivillighetsmeldingen 2012 legger vekt på at kommunens primære oppgave overfor 
frivilligheten er å stimulere til og legge til rette for frivillig aktivitet. Kommunens 
ambisjon er at Bærum skal inkludere flere grupper i frivillig aktivitet og ha en frivillig 
sektor som ligger i verdenstoppen hva angår deltagelse fra alle deler av 
befolkningen.  
 
Prinsippet om at frivillig innsats skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester skal 
legges til grunn for samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor.  
 
Frivillighetsmeldingens visjon:  
 
«Bærum er et godt lokalsamfunn der kommunen er tilrettelegger og støttespiller for 
en levende, mangfoldig og uavhengig frivillig sektor.» 
 
I kommunens strategi for samarbeid med frivillig sektor er det satt følgende mål: 

 Bærum kommune skal tilrettelegge for økt frivillighet 

 Bærum kommune skal samarbeide med frivillig sektor 

 Samarbeidet skal være nyskapende 

 Frivillig sektor skal oppleve kommunen som forutsigbar  

 Samarbeidsrelasjonen skal være preget av likeverdighet 

 Frivillighet skal tilføre kommunale tjenester ekstra kvalitet 

 
Bærum bibliotek vil fortsette å støtte opp under Frivillighetsmeldingen, og viser til 
gode samarbeidsprosjekter som leseombud og Seniornett. Biblioteket har engasjert 
frivillige leseombud som reiser ut til bo- og behandlingssenter og bofellesskap hvor 
de tilbyr høytlesning og formidling av litteratur. Bærum bibliotek har et samarbeid 
med Seniornett Bærum som tilbyr dataveiledning og kurs for seniorer. Biblioteket 
stiller lokaler og utstyr til rådighet, og markedsfører tilbudet via bibliotekets nettsider 
og andre kanaler.  
 
Tilhørighet til biblioteket åpner for styrket samarbeid mellom bibliotek og brukere, 
frivillige og andre kommunale tjenester. Opplevelsen av tilhørighet til et bibliotek 
henger sammen med flere faktorer. Det kan for eksempel handle om hvilke behov 
brukeren har, i hvilken grad behovene blir tilfredsstilt, om lokalt engasjement, 
samarbeid og tilrettelegging for selvstyrte aktiviteter.  
 
For å kunne møte fremtidens krav og utfordringer har Bærum kommune vektlagt at 
kommunen skal være en foregangskommune i forhold til brukermedvirkning i sine 
tjenester. Også i forhold til fremtidig drift av Bærum bibliotek er det aktuelt å vurdere 
hvorvidt en mer aktiv tilrettelegging for brukermedvirkning kan være en viktig ressurs 
i utvikling. Rådmannen vil vurdere ulike former for brukerinvolvering ved Bærum 
bibliotek. Rådmannen vil som del av dette arbeidet ta initiativ til å etablere et 
Brukerforum, et forum for dialog mellom brukergrupper og bibliotekets 
administrasjon. 
 
Brukerdrevet innovasjon er satt på dagsorden i kommuneplan 2013-2030, 
samfunnsdelen, og er også viktig for bibliotekutvikling. Dette arbeidet kan videreføres 
og fornyes i samspill med andre former for dialog med brukere, befolkning og andre 
kommunale aktører. Et eksempel på slik samarbeid kan være etablering av en 
fremtidig frivilligsentral i bibliotekets lokaler, i tråd med «shared space» tanken.  
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Det igangsettes pilotprosjekt ved Høvik bibliotek basert på forslag om Høvik bibliotek 
som lokalt kulturhus, møteplass og debattarena i samarbeid med Høvik biblioteks 
venner.  
 
Samarbeid med skolene 
Skolebibliotekene i Bærum er i dag godt integrert i skolens pedagogiske arbeid for et 
bedre læringsmiljø. Skolebibliotekets lokaler i Bærumsskolen rommer ikke mere enn 
skolebibliotekets egen samling. Samarbeidet mellom Bærum bibliotek og 
skolebibliotekene fungerer godt pr. i dag. Som et eksempel kan nevnes at alle 
skoleklasser i Bærum inviteres til å besøke folkebiblioteket fire ganger i løpet av 
grunnskoleløpet. Mellom bibliotekarene er det et godt etablert faglig samarbeid.  
 
Rådmannen skal vurdere om det skal innføres et felles elektronisk system for 
registrering og utlån for folke- og skolebibliotekene. Per i dag operer man med to 
ulike biblioteksystemer som ikke «snakker sammen», dette vanskeliggjør videre 
utvikling av samarbeid og flyt av bøker. 
 
Rådmannen vil vurdere om samarbeidet mellom skole- og folkebibliotek skal 
videreføres etter dagens modell eller videreutvikles til kombinasjonsbibliotek der det 
er tjenlig. 

2.4 Ny teknologisk plattform – gode digitale tjenester.  

I Kulturmeldingen 2013-2023 vises det til at Bærum bibliotek skal utvikles i takt med 
samfunnsutviklingen forøvrig og ha fortløpende fokus på bruk av moderne teknologi 
og utvikling av digitale tjenester.  
 
En forutsetning for dette er at Bærum bibliotek inkluderes i Bærum kommunes 
generelle nettverk. Det er kommunens teknologiske plattform som skal brukes i 
utviklingen av både dagens og nye digitale helhetlige tjenester. Her vil utviklingen av 
«Din side» for alle innbyggere være viktig, slik at den også kan brukes til å bestille 
bibliotektjenester.  
 
I kommunens utvikling av nye digitale tjenester til befolkningen kan Bærum bibliotek 
med sine filialer være et samlingspunkt for innbyggere som trenger hjelp og 
informasjon om den «digitale jungel». Bærum bibliotek kan være brukerstøtte for de 
som ikke klarer eller trenger hjelp i den nye digitale hverdagen knyttet til bibliotekets 
tjenester. Mange bibliotekarer har allerede høy digital kompetanse. Dette er et 
område som prioriteres både i nasjonal utdanning og kommunal etter- og 
videreutdanning.  
 
Når Bærum bibliotek med sine filialer er et samlingspunkt for innbyggere med flere 
typer digitale tjenester krever det gratis nettverkstilgang, med god kapasitet og 
oppdatert programvare for økt bruk på bibliotekene. En slik nettverkstilgang via 
Bærum kommune sitt nett kan ikke være helt åpen på grunn av fare for bruk til ulovlig 
aktivitet. Tilgang til kommunens gjestenettverk via lånekort eller mobil vurderes å gi 
tilstrekkelig sikkerhet. 
 
En forutsetning for å kunne tilby nye, innovative løsninger er å innføre RFID-teknologi 
(Radio Frequency IDentification) i biblioteket. Dette er små brikker som monteres på 
alle utlånsmedier og som gir en bedre løsning og økt effektivitet når det gjelder 
selvbetjening, materialforvaltning og biblioteklogistikk. Dette muliggjør bedre flyt av 
bøker innad i bibliotek og mellom bibliotek, og bringer Bærum bibliotek opp på 
samme tekniske plattform som de fleste andre bibliotek i Norge. 
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Digitaliseringen gir nye muligheter for aktiv formidling av materialet i 
Bærumssamlingen. Det vises til prosjektet «Lokalt og digitalt», som har som 
målsetning å formidle alt digitalisert materiale både via nett og ved arrangementer på 
ulike arenaer. Her vil biblioteket videreføre samarbeid med andre aktører, som 
skoler, historielaget og andre kommunale tjenester.  

2.4.1 Utfordringer ved å tilby digitale medier på biblioteket 

Rettighetsproblematikken rundt utlån av e-bøker gjennom biblioteket er en kompleks 
problemstilling som berører mange ulike aktører og må avklares på nasjonalt nivå. 
For å gi et godt tilbud på utlån av e-bøker må biblioteket omdisponere midlene til 
medieinnkjøp. Dette er nødvendig for å kunne kjøpe flere parallelle utgaver av de 
samme bøkene, da bøkene tilbys både som papirbøker, e-bøker, fysiske og 
elektroniske lydbøker. Dette gir oss muligheten til å tilby publikum litteraturen på ulike 
plattformer.  
 
Publikum etterspør digital musikk og film. Det er et nasjonalt ansvar å fremforhandle 
avtaler og legge forholdene til rette for streamingtjenester gjennom bibliotekene.  
 

3 ØKONOMI 

Rådmannen har lagt til grunn gjeldende økonomiske rammer for drift av Bærum 
bibliotek.  Ressurser til utviklingen må derfor hentes gjennom interne 
omprioriteringer. Det vil derfor være nødvendig å se på hvordan ressursene fordeles 
mellom de ulike tilbudene. 
 
Bærum bibliotek sine totale kostnader er i budsjett 2013 fordelt på drift av Bærum 
bibliotek og avdeling eiendoms FDV-utgifter/overføringer (forvaltning, drift og 
vedlikehold) til bygninger og lokaler. Driftsbudsjett 2013 er kr. 36.6 mill. brutto. FDV-
utgifter kommer i tillegg med ca. kr 5.5 mill. 
 
Figur 1 viser fordeling totalkostnader Bærum bibliotek 2013. 

 
Denne figuren viser at personalutgiftene er den største utgiften ved Bærum bibliotek. 
 

4 LANGSIKTIG PERSPEKTIVER 

Tidsperspektivet for denne meldingen er 2014-2018. Både visjonen og de strategiske 
målene i meldingen har også et langsiktig perspektiv for bibliotekutvikling i Bærum 
utover meldingens tidsperiode.  
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Plassering av bibliotek spiller en viktig rolle i by- og stedsutvikling, også i Bærum. 
Nye Deichmann i Oslo er siste eksempel på plassering av et hovedbibliotek for å 
skape liv og aktiviteter i sentrale byrom. Asker og Drammen er to andre steder der 
plassering av nytt hovedbibliotek er lagt til sentrum som en bevisst del av by- og 
stedsutvikling.  
 
Hovedbiblioteket ble etablert i nytt bygg på Bekkestua i 1981 og plassert der fordi 
Bekkestua ligger omtrent midt i Bærum og fordi man på det tidspunktet ikke fant tomt 
i Sandvika. Bygget skulle i tillegg til de tradisjonelle bibliotekfunksjonene ha rom for 
"kulturhusfunksjoner". Fellestjenester for biblioteket ble også lagt til Bekkestua. Dette 
var før Sandvika fikk bystatus, og arbeidet med byutvikling i kommunesenteret 
startet. Det skal fortsatt være en bibliotekfilial på Bekkestua. En omorganisering av 
hovedbibliotekfunksjoner fra Bekkestua til Sandvika vil imidlertid gi rom for ny 
relevant sambruk av bibliotekets lokaler og andre kommunale eiendommer i 
forbindelse med sentrumsutvikling på Bekkestua. 
 
Sandvika by har allerede en bibliotekfilial, lokalisert i Kommunegården med 
Kulturhuset som nærmeste nabo. Statistikk for besøket viser en økning på ca. 14 % 
fra 2009 til 2013. Prognosen viser at biblioteket i Sandvika vil få flere besøk enn 
hovedbiblioteket på Bekkestua i 2014. Dette skyldes blant annet byutviklingen i 
Sandvika som gir både flere innbyggere og flere bybrukere. Sandvika filial er i ferd 
med å vokse ut av dagens lokaler. Dette kan løses ved at biblioteket får større plass i 
Kommunegården eller ved å etablere bibliotek i nye lokaler.  
 
En omorganisering av dagens status som hovedbibliotek fra Bekkestua til Sandvika 
vil ikke anbefales på kort sikt. Dette på grunn av plassmangel i nåværende lokaler i 
Kommunegården. Hovedbiblioteket bør, imidlertid, i alle tilfelle på sikt flytte til 
Sandvika. Innenfor tidsperspektivet til denne bibliotekmeldingen vil det ikke være 
aktuelt å vurdere flytting av verken hovedbibliotek eller relokalisering av bibliotek i 
Sandvika. Rådmannen vil komme tilbake til vurderingen om hovedbiblioteket i 
Bærum skal flyttes fra Bekkestua til Sandvika i en ny bibliotekmelding.  
 
I forbindelse med byutviklingen av Sandvika ble det utlyst en parallell konkurranse for 
byutvikling i Sandvika øst. Parallelloppdragene er en del av en idéutviklingsfase for 
stasjonsområdet og sentrum øst. I alle tre forslagene er det foreslått et nytt bibliotek i 
Sandvika øst. Kommunens ressursmessige forutsetninger for å investere i nybygg 
enten som eier eller leietaker må sees i en helhetlig økonomisk sammenheng for de 
neste 10-15 årene. Rådmannen har varslet at en samlet investeringsplan for de 
neste 15-20 årene vil bli lagt frem i løpet av 1. halvår 2014. Her vil ulike behov bli 
omtalt. 
 
Tilstandsvurderingen av biblioteklokalene (del 2, kap. 7) viser at lokalene på Høvik 
og Eiksmarka har begrensninger i forhold til fremtidig bibliotekdrift. Lokalene oppfyller 
ikke dagens krav til universell utforming. På lengre sikt vil filialene på Eiksmarka og 
Høvik derfor trenge alternative lokaler. 
 
For området Fossum, Eiksmarka og Østerås kan alternativt lokale til en bibliotekfilial 
samlokaliseres med kjøpesenter eller andre kommunale tjenester, som f eks en 
skole. Rådmannen vil først se på mulighet for et samarbeid med skolebiblioteket og 
vurdere en samlokalisering. 
 
For området Fornebu, Snarøya og Høvik kan et nytt lokale tenkes samlokalisert med 
kjøpesenter eller andre kommunale tjenester. Det vises her til planer for nytt 
kjøpesenter på Høvik og allerede vedtatte utbyggingsavtale for Fornebu.  
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1 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK – FOLKEBIBLIOTEKENE 
I NORGE 

1.1 Biblioteket når mange 

Folkebiblioteket er et kommunalt velferdsgode som favner bredt. Norsk 
Kulturbarometer 2012 fra SSB oppgir at i løpet av de siste fem årene har 75 % av 
befolkningen vært på folkebibliotek, og kun 3 % har aldri vært der. I 2012 var 49 
prosent av befolkningen (mellom 9 og 79 år) innom et folkebibliotek. Blant 
bibliotekbrukere var gjennomsnittlig besøk på 8,7 per år. 
 
Bruken av biblioteket er noe ulik i ulike deler av befolkningen. Barn og unge benytter 
tilbudet mest. Kvinner går mer på folkebibliotek enn menn. De yngste barna, unge 
menn og personer med lav utdanning bruker bibliotektilbudet minst. Personer med 
høy utdanning bruker folkebiblioteket mer enn andre. Inntekt og bosted har derimot 
liten betydning for hvor mye man bruker folkebiblioteket. Les mer på: 
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/norsk-kulturbarometer-
2012 

1.2 Befolkningen er fornøyd 

Direktorat for forvaltning og IKT (DiFi) gir i sin innbyggerundersøkelse fra 2013 et 
overordnet bilde av innbyggernes inntrykk av sin kommune og av Norge som et sted 
å bo og leve, og måler også innbyggernes inntrykk av en rekke tjenester. 
Folkebiblioteket skårer høyest på fornøydhet i innbyggerundersøkelsen, etterfulgt av 
brannvesenet og universitetene. Fra 2010 til 2013 har gjennomsnittsskåren økt fra 79 
til 81. Innbyggerne blir i undersøkelsen bedt om å vurdere hvor god eller dårlig en 
tjeneste er på en skala fra 0-100. En skår fra 81-100 tolkes i undersøkelsen som 
svært godt fornøyd. Resultatet fra de som oppgir at de bruker bibliotekets tjenester er 
enda høyere, med en skår på 85. Analyse av resultatene viser at det er de ansattes 
service som har størst betydning for tilfredsheten med folkebiblioteket. Her er skåren 
på hele 91. Det brukerne er minst tilfreds med er bibliotekets digitale tjenester og 
generell tilpasning, med en skår på henholdsvis 76 og 75. Les mer på: 
http://www.difi.no/innbyggerundersokelsen/hva-mener-brukerne/folkebibliotek 

1.3 Trender i utlån og besøk 

Kulturbarometeret fra 2012 viser en nedgang på 2 % i antall besøk på norske 
folkebibliotek i perioden 2008-2012 (fra 51 til 49 %). Den samme statistikken viser en 
nedgang i utlån på 11 %. 35 % av befolkningen lånte i 2012 en eller flere bøker på 
bibliotek. I 1991 var denne andelen 46 %. KS sitt kommunebarometer for 2013 
basert på KOSTRA tall 2012 viser at besøk og utlån generelt synker i bibliotekene i 
Norge. Det viser seg at søndagsåpne bibliotek og oppgradering/nye bygg øker 
besøkstall har en positiv innvirkning på besøkstallene. 

1.4 Trender innen geografisk struktur 

Trender innen bibliotekutvikling går i retning av færre og større enheter. Med dagens 
krav til utvikling, kompetanse og formidling ser mange et behov for å samle 
ressursene i større enheter. Publikum stiller andre og flere krav til et bibliotek enn at 
det skal ligge nær hjemmet.  
 

http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/norsk-kulturbarometer-2012
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/norsk-kulturbarometer-2012
http://www.difi.no/innbyggerundersokelsen/hva-mener-brukerne/folkebibliotek
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Antall bibliotek i Norge har blitt redusert de siste årene. Reduksjon i antall filialer 
forklares med endret kommunikasjon, effektivisering i bibliotekdriften og behov for å 
samle ressursene på et eller flere store og gode moderne bibliotek. 

1.5 Trender i bibliotekutvikling 

I de skandinaviske land er folkebiblioteket gratis som en del av velferdsstatens tilbud. 
I alle disse landene er det fokus på møteplassfunksjonen, nye signalbygg knyttet til 
byutvikling og utvikling av det digitale bibliotek. 
 
I flere europeiske land, for eksempel Storbritannia, har man satset aktivt på 
bibliotekene som en utjevnende faktor i samfunnsutviklingen. Biblioteket skal gi 
mulighet for alle å delta i informasjons- og kunnskapssamfunnet.  
 
På studietur til Nederland fikk sektorutvalg FRIKK se bibliotekets rolle i byutvikling 
samt nye måter å formidle og eksponere litteratur. I Norden er gratis prinsippet 
utbredt, mens den økonomiske satsingen varierer mellom landene. Som eksempel 
kan nevnes at mediebudsjett i Oslo er 16,1 nok pr. innbygger, mens det Helsinki er 
46,4 nok pr. innbygger og København 75,9 nok pr. innbygger. (Tall 2011)  
 

2 DAGENS SITUASJON – BÆRUM BIBLIOTEK 

2.1 Kort historikk 

Bærum bibliotek ble opprettet under navnet Bærums folkebogsamlinger den 19. 
desember 1907 i herredstyrets budsjettmøte. Det ble bevilget 500 kr til formålet og 
oppnevnt en komité «til at forestaa denne slags ordning». Knapt ett år senere, i 
januar 1909, ble den første folkeboksamlingen åpnet på Stabekk.  Den andre ble 
åpnet i Sandvika 14. september samme år. Forut for dette fantes lokale 
boksamlinger, for eksempel Lommedalens boksamling, en direkte etterfølger av de 
gamle kirkebibliotekene som ble opprettet av sogneprest Niels Norman i 1830.  
 
Mer om Bærum bibliotek historie finnes i tidligere biblioteksjef Kaare V. Hanssens 
beretning: http://bibliotek.baerum.kommune.no/Om_biblioteket/Historikk/Kare-V-
Hanssens-beretning/ 

2.2 Organisering Bærum Bibliotek. 

Et hovedbibliotek administrerer kommunens totale bibliotektjeneste. Her foregår 
bibliotekets administrasjon, fellestjenester som katalogisering, medievalg, innkjøp, 
magasinering etc. i tillegg til publikumstjeneste. Til sammen utgjør hovedbibliotek og 
filialene kommunens samlede bibliotektilbud. Bærum bibliotek har en omfattende 
virksomhet organisert med ett hovedbibliotek og fem filialer inkludert Ila fengsel. 
Bærum bibliotek har en desentralisert bibliotektjeneste hvor hovedbiblioteket er 
«motoren» eller «navet» i systemet.  
 
Hovedbiblioteket: Hovedbiblioteket på Bekkestua har fire publikumsavdelinger: 
voksenavdelingen, musikkavdelingen, Bærumssamlingen og barne-
/ungdomsavdelingen. Hver avdeling skal koordinere arbeidet innen fagområdet og 
ser til at vedtatte planer og mål for tjenesten gjennomføres og nås. 
 
Filialene: Filialene har som mål å gi lokalbefolkningen gode bibliotektjenester i tråd 
med bibliotekets mål. Samtidig skal de utvikle tjenestetilbud tilpasset lokale forhold. 

http://bibliotek.baerum.kommune.no/om_biblioteket/historikk/kare-v-hanssens-beretning/
http://bibliotek.baerum.kommune.no/om_biblioteket/historikk/kare-v-hanssens-beretning/
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Ila fengsel. Bibliotektjenesten ved fengslet driftes av Bærum bibliotek med statlig 

refusjon.  
 
Administrasjon: Bibliotekets administrasjon er plassert i hovedbiblioteket, med 
fellesfunksjoner knyttet til innkjøp og vedlikehold av samlingen. Hovedbiblioteket har 
ansvar for økonomiforvaltning, personalforvaltning og en rekke merkantile 
fellesoppgaver. I tillegg kommer ansvar for bibliotekets nettverk, nettsider og 
webtjenester, utvikling og drift av biblioteksystemet og intern opplæring. 
 
Personalet består per september 2013 av 65 personer. Av disse er 39 
bibliotekarstillinger, 22 stillinger i publikumsrettet arbeid med annen fagbakgrunn (for 
eksempel pedagog, IT, markedsføring, formidling, kundebehandling, 
materialhåndtering), 3 stillinger i ledelse og administrasjon, 1 sjåfør og 1 IT-ingeniør.  

2.3 Utlån  

Utlån av bøker og andre medier har vært og er folkebibliotekets kjernevirksomhet. 
Når utlånet ved kommunens folkebibliotek måles inkluderes bøker, musikk, film og 
andre medier. Statistikk på utlån har relevans i forhold til kommunens oppgave ved 
folkebiblioteket i å tilby et produkt som er attraktivt i forhold til målgruppen for 
folkebibliotek - alle innbyggere i kommunen.  
 
Bibliotekets samling består pr. 1.8. 2013 av 259.000 bøker, 12.800 lydbøker, 15.500 
filmer, 19.500 CDer.  Biblioteket abonnerer på 560 tidsskrifter og aviser. 
 
En generell tendens er at utlån synker i bibliotekene i Norge. KS sitt 
kommunebarometer for 2013 basert på KOSTRA tall 2012 bekrefter denne 
tendensen.   

 
 
Denne tabellen viser kun bokutlån per innbygger i Bærum sammenlignet med 
Akershus, KOSTRA gruppe 13 (store kommuner utenom de fire største byene) og 
landet med og uten Oslo for perioden 2006 – 2012. Tabellen viser en generell 
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nedgang i bokutlån. Bærum lå tidligere vesentlig høyere enn landet for øvrig og 
opplevde en markant nedgang frem til år 2006/2007 før det har stabilisert seg. 
 
 

Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 

 
Figur 1 KOSTRAtall fra SSB på utlån alle medier i folkebibliotek per innbygger i 
Bærum, Asker, Drammen og Stavanger i 2010 – 2012. 

 
Utlån alle medier per innbygger er redusert fra 6,3 pr innbygger i 2010 til 6,2 utlån pr. 
innbygger i 2012 for Bærum. I Asker er det sunket fra 7,4 utlån pr. innbygger i 2010 
til 7 utlån pr. innbygger i 2012. Tabellen viser at både Asker og Bærum har høyere 
utlån pr. innbygger enn Drammen og at Bærum ligger omtrent på nivå med 
Stavanger. 
 
De siste årene er det utlån av bøker for barn og film som har hatt den største 
økningen I Bærum, mens musikk har hatt den største nedgangen pga. manglende 
tilbud i relevante digitale format. 

2.3.1 Fordeling av utlån mellom filialene. 

Statistikk for utlån i 2012 viser at Bekkestua har det største utlånet med 45 % av det 
totale utlånet. Sandvika følger etter med ca. 20 %, Rykkinn 9 %, Eiksmarka 4 %, 
Høvik 4 % og Ila 2 %. I tillegg kommer fornyelser som skjer via MappaMi som utgjør 
ca. 17 % av det totale utlånet.  

2.3.2 Utlån av e-bøker  

Bærum bibliotek markerte starten på utlån av ebøker med en markering 13. 
september 2013 kl. 13.00. I første omgang er 200 titler tilgjengelig. Første dag ble 
det lån ut 123 ebøker. Statistikk for utlån frem til 13. oktober 2013 viser 813 utlån 
første måned i drift. 

2.4 Besøk. 

Biblioteket har funksjon som møteplass, kulturarena for arrangementer, et sted å 
være og arena for demokratisk inkludering. Bibliotekets virksomhet er i vesentlig 
endring som følge av den sterke veksten i digital formidling av kultur- og 
kunnskapskilder.  
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Antall besøk på bibliotek per innbygger i kommunen er en indikator på aktiviteten i 
biblioteket, og sier noe om hvordan kommunen løser oppgaven med å tilby og å 
dekke befolkningens behov for bibliotektjenester. I Bærum telles det automatisk med 
teller ved inngangsdøren til hovedbibliotek og filialer.  
 

 
Når en sammenligner besøk per innbygger i Bærum for perioden 2006 – 2012 med 
Akershus, KOSTRA gruppe 13 (store kommuner utenom de fire største byene) og 
landet med og uten Oslo viser tabellen en klar nedadgående tendens fra 2006.  
Tendensen med nedgang i antall besøk per innbygger er forsterket de siste tre 
årene.  
 
Nedgangen i antall besøk henger sammen med økt bruk av selvbetjeningsløsninger 
på bibliotekets hjemmesider. Der kan man søke i bibliotekets base etter bøker man 
ønsker å låne, bestille bøker og fornye sine eksisterende lån uten å besøke 
biblioteket fysisk.  
 
Antall besøk per innbygger i Bærum er redusert fra 6,2 i 2006 til 4,7 i 2012. Bærum 
har fortsatt et høyere antall besøk per innbygger enn de andre kommunene i denne 
tabellen, men lavere enn Stavanger, Drammen og Asker.  
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Figur 2 KOSTRA tall fra SSB på besøk i folkebibliotek per innbygger i Bærum, Asker, 
Drammen og Stavanger i 2010 – 2012. 

 
 
Besøk i folkebibliotek per innbygger i Bærum har sunket fra 5,7 i 2010 til 4,7 i 2012. I 
Asker har det sunket fra 7,8 besøk per innbygger i 2010 til 7,4 besøk per innbygger i 
2011. Asker har ikke registrert besøkstall for 2012 i KOSTRA. Antall besøk per 
innbygger er høyere både i Drammen, Stavanger og Asker.  
 
 
Antall besøk Bærum bibliotek 2008 til 2012. 

 
 
Utviklingen sett i et lenger tidsperspektiv viser også en nedgang i antall besøk 
Bærum bibliotek. Antall registrerte besøk har gått ned fra 625.167 i 2008 til 548.486 i 
2012 – en nedgang på 14 %. 
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Besøk per filial Bærum bibliotek.  

 
 
Tabellen viser at Bekkestua og Sandvika har flest besøk. Tendensen i perioden er at 
besøkene på Bekkestua synker mest, mens de øker mest i Sandvika.  
Besøk første halvår 2013 per filial.  
 

 
 
Helårsprognose basert på videreføring av besøk første halvår 2013 viser at tendens 
fra 2012 fortsetter inn i 2013. Sandvika antas å ha flere besøk enn Bekkestua 
allerede i 2014. 

2.4.1 Digitale besøk  

Brukere av Bærum bibliotek kan også besøke biblioteket digitalt. Bærum bibliotek 
publiserte sine første nettsider i 1995. Det ble da mulig å søke i bibliotekets 
katalog/database hjemmefra. Bærum bibliotek sin hjemmeside er supplert med 
mange ulike tilbud.  
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Antall brukere i MappaMi og antall søk pr. dag i biblioteks nettside.  

 
 
Fra 2002 har biblioteket tilbudt MappaMi. MappaMi brukes bl.a. for å få oversikt over 
lån og reserveringer, for å reservere materiale og fornye lån. Antallet brukere over 12 
år har økt fra 3000 i 2003 til mer enn 36.000 i 2012. Fra 2012 er disse tjenestene 
også tilgjengelige fra bibliotekets webapp for smarttelefoner og nettbrett og bruken er 
økende.  
 
I dagens situasjon kan alle bestilte bøker hentes fysisk i en valgfri filial. Henting og 
levering av en bok reservert gjennom MappaMi vil derfor registreres som ett besøk 
på biblioteket. 
 
Antall søk pr. dag i biblioteks nettsider har stabilisert seg. Det er grunn til å tro at 
dette ikke er en nedgang i søk, men at søkene kanaliseres gjennom andre 
søkemotorer som Google etc.  
 
Bærum bibliotek har pr. i dag flere digitale tjenester. En begrenset streamingtjeneste 
av musikk fra Naxos, Budstikka på nett og Nasjonalbibliotekets tjeneste for ebøker 
på nett, bokhylla.no, er noen eksempler. Biblioteket gir tilgang til digitale faktabaser 
som for eksempel A-tekst, Gyldendal rettsdata, Byggforsk og Encyclopedia 
Britannica. Faktabasene kan brukerne nå enten via besøk i biblioteket eller 
hjemmefra på nett via lånekortet. Abonnement på digitale faktabaser er dyre 
tjenester som vurderes fortløpende. Bærum bibliotek har ikke satset på de svært 
dyre forskningsdatabasene. Se her for mer info. 
http://bibliotek.baerum.kommune.no/Om_biblioteket/Tjenester/Databaser/ 
 
Bærum bibliotek er til stede på sosiale medier i form av en egen side på Facebook 
som primært brukes til å markedsføre arrangementer. 

2.4.2 Hva er et bibliotekbesøk? 

Biblioteket tilbyr en rekke arrangementer, rettet mot ulike målgrupper. I 2012 hadde 
Bærum bibliotek til sammen 326 arrangementer, av disse 163 for barn. Eksempler på 
arrangementer er: lesesirkler, litterære arrangementer, konsert/teater, utstillinger, 
bokkafe, temakvelder, lesestimulering for barn og unge og spill-kvelder. Det er egne 
tilbud til spesielle målgrupper som for eksempel personer med nedsatt funksjonsevne 
og innvandrerkvinner.  
 

http://bibliotek.baerum.kommune.no/om_biblioteket/tjenester/databaser/
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Mange kommer på biblioteket for å studere, bruke det som arbeidssted, lese aviser 
og tidsskrifter, bruke datamaskiner og som sted å være. Det er stor bruk av 
bibliotekets datamaskiner, for brukere med og uten tilgang til data hjemme. Det 
finnes mulighet for å få utført andre betalte tjenester som kopiering, utskrifter, fax og 
skanning. Mulighet for bruk av internett er en tjeneste som blant annet blir brukt av 
mange med minoritetsspråklig bakgrunn, for å holde kontakt med hjemlandet, lese 
aviser etc. Biblioteket har samarbeidet med Seniornett i data- og internettopplæring 
av eldre. 
 
Høst- og vintermånedene har tradisjonelt vært gode bibliotekmåneder for besøk. De 
generelle arrangementene blir i stor grad besøkt av voksne og eldre. Det er en 
målsetting at det brede tilbudet av arrangementene kan trekke nye brukere til 
biblioteket.  

2.5 Bærumsamlingen – lokalhistorisk arkiv 

Interessen for lokalhistorie og slektsgransking engasjerer mange av kommunens 
innbyggere. Både bæringer og andre som har tilknytning til Bærum, kontakter ofte 
biblioteket for å få informasjon om sitt lokale nærområde og slekt.  
 
Kommunen har opprettet et lokalhistorisk arkiv som kalles Bærumsamlingen. 
Samlingen er en del av Bærum bibliotek og består av ulike materialtyper som alle 
forteller historier om Bærum som det var, og er. Denne samlingen er en viktig ressurs 
i lokalsamfunnet og mengden av henvendelser for bruk av de ulike materialer er stor. 
Bildesamlingen består av mer enn 10.000 fotografier. Det ble i 2012 gjort 25.375 søk 
i bildebasen. 
 
Bærum bibliotek har digitalisert en stor del av sin lokalhistoriske litteratur, med støtte 
fra Nasjonalbiblioteket. Etter hvert som digitaliseringen gjøres ferdig, blir det publisert 
på bibliotekets egne lokalhistoriske temasider. 

2.6 Tilgang til informasjon – inkludering og demokrati 

I formålsparagrafen i bibliotekloven står det: 
«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.» 
 
Bibliotekets verdigrunnlag og legitimitet hviler på en grunntanke om at kunnskap, 
utdanning og kultur skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av sosiale, økonomiske 
og geografiske skillelinjer. Å gi gratis tilgang til informasjon, kunnskap og kultur er 
kanskje bibliotekets viktigste samfunnsoppgave. «Foreningen !les» kaller 
bibliotekene «en demokratisk muskel i samfunnet». 

2.6.1 Gratisprinsippet 

Gratisprinsippet er nedfelt i bibliotekloven i Norge. Tilgang til informasjon og 
kunnskap tilbys av mange, men krever ofte betalingsevne og teknisk utstyr. Bærum 
bibliotek skal sikre at alle innbyggerne har mulighet for gratis tilgang til informasjon.  

2.6.2 Tilgjengelighet 

Bibliotekets samling innen ulike medier utgjør ikke biblioteket ressurser alene. 
Samlingen fungerer i samspill med bibliotekansattes kompetanse og kunnskap, 
digitale tjenester samt øvrige litteratur- og kulturarrangementer i bibliotekene. God 
veiledning og formidling sikrer reell tilgjengelighet.  



12 
 

 
Tilgjengelighet på PCér er viktig i et godt bibliotek. Hver filial har egne publikums PC 
er. Det er flest på Sandvika og Bekkestua. Brukere kan få noe hjelp og bistand fra de 
ansatte. Stadig fler har med seg eget utstyr. Alle filialer har eget gjestenettverk som 
gir nettilgang for brukere med medbrakt utstyr. Det er imidlertid ujevn kvalitet på 
nettverkene i de ulike filialene. 
 
Tilgjengelighet dreier seg også om universell utforming. Bærum bibliotek har lagt til 
rette for at brukere som trenger tilrettelagte tjenester får det uten at det skal oppleves 
diskriminerende. 

2.7 Åpningstider  

Hovedbiblioteket på Bekkestua har samme åpningstider hele året. De andre filialene 
har noe kortere åpningstid noen dager på kveldstid samt lørdager. Bærum bibliotek 
sine åpningstider finnes her: 
http://bibliotek.baerum.kommune.no/Om_biblioteket/Avdelinger/ 
 
Filialene har reduserte sommeråpningstider i sommerferien. Bærum bibliotek har 
lengre åpningstid i sommermånedene enn andre sammenlignbare bibliotek i Norge. 
 
Bibliotekundersøkelsen viser at ca. 70 % av respondentene er meget eller ganske 
fornøyd med dagens åpningstider. Alderspensjonister skiller seg ut med en større 
andel som er meget fornøyd med åpningstidene. Tendensen er motsatt blant 
skoleelever.  

2.8 Samarbeid med brukere, frivillige og andre kommunale tjenester 

Bærum bibliotek har et stort antall arrangementer som arrangeres i samarbeid med 
frivillige.  
 
Brukergruppen barn og unge er prioritert og biblioteket har samarbeidsavtaler med 
helsestasjonene og skolene, og samarbeider også mye med barnehagene. Barn og 
unge skal ha lett tilgang på bøker og andre medier. Biblioteket skal bidra til å utvikle 
leseferdigheter og leselyst, både gjennom det daglige tilbudet og gjennom større 
lesestimulerende tiltak som lesekonkurranser og andre aktiviteter.  
 
Bærum bibliotek samarbeider med Seniornett, som arrangerer datakurs for seniorer. 
Videre har biblioteket en avtale med frivillige leseombud som leser høyt for eldre på 
bo- og behandlingshjem. 
 
Rykkinn bibliotek har et utbredt samarbeid med lokale foreninger som Lions og 
Multikulturelt kvinneforum, om for eksempel nærmiljødager, ulike kulturarrangement, 
og tilbud til barn og unge i vinter- og sommerferie. 
 
Bærum bibliotek har i dag lokaliteter som muliggjør samarbeid, gir frivillige en arena 
og bidrar til lokale møteplasser. Humanitære/sosiale organisasjoner/frivillige får låne 
møtelokaler gratis/redusert pris. Foredragssal og møterom på Bekkestua og 
Sandvika bibliotek leies ut til foreninger, lag og organisasjoner til reduserte priser, 
mens kommersielle aktører må betale markedsleie.  
 
I Bærum er det to venneforeninger - Bærum Biblioteks venner og Høvik biblioteks 
venner. Begge foreningene er selvstendige og uavhengige organisasjoner. Høvik 
biblioteks venner har et tett samarbeid med Høvik filial om arrangementer. Begge 

http://bibliotek.baerum.kommune.no/om_biblioteket/avdelinger/
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foreningene har bidratt med pengegaver til, og er engasjerte i utviklingen av Bærum 
bibliotek. 

2.9 Samarbeid skole – og folkebibliotek.  

Ifølge Opplæringsloven skal alle elever har tilgang til skolebibliotek. Skolebiblioteket 
er et virkemiddel i skolens pedagogiske virksomhet blant annet ved å styrke elevenes 
leseferdighet. Skolebiblioteket skal ses på som en læringsarena for å nå skolens 
pedagogiske mål.  
 
Bærum kommune ved Bærum bibliotek har i mange år hatt et nært samarbeid med 
skolebibliotekene i kommunen. Det er organisert bibliotekbesøk for 4. og 8. skoletrinn 
og samarbeid om den kulturelle skolesekken osv. Bibliotekets mål er å fremme 
leselyst og kunnskap gjennom arbeidet med bibliotektilbudet til barn. For skolelever 
er folkebiblioteket et naturlig valg for fritidslesing og et supplement til 
skolebibliotekets tilbud.  
 
Tidligere har Bærum kommune vurdert å utvikle skolebibliotekene til ”nærbibliotek”. 
Dette ble utredet, sist i 2005, men ble ikke realisert. Skolebibliotekene var så 
integrert i skolens pedagogiske hverdag, at en endring den gang til mer generelle 
bibliotektjenester ville kostet for mye i form av bygningsmessige endringer, logistikk, 
personale, biblioteksystem osv. 

2.9.1 IT-samarbeid mellom folkebiblioteket og skolebibliotek.  

Folkebiblioteket og skolebibliotekene i Bærum kommune lever pr i dag side om side 
og samarbeider om prosjekter og enkelte aktiviteter. 
 
Skolebiblioteket i Bærum og folkebiblioteket i Bærum bruker to ulike 
biblioteksystemer som ikke er kompatible med hverandre.  

2.10 Teknologisk plattform  

Bærum bibliotek har en teknologisk IT plattform basert på Linux med en egen server 
som alle ansatte er tilkoblet. Denne serveren brukes i hovedsak til fagsystemet 
Bibliofil, web-applikasjoner og som e-post server for barum.folkebibl.no domenet. 
 
Bibliotekets server fungerer utenfor Bærum kommunes egen IT plattform. Det 
mangler datalinjer fra Kommunegården til filialene på Rykkinn, Eiksmarka, Høvik og 
Ila.  

2.10.1 Tilbud til publikum 

Alle publikumsPC’er er basert på operativsystemet Linux. Det er åpent trådløst 
nettverk i alle bibliotek. I Sandvika bibliotek har brukerne også tilgang til BK 
gjestenett.  

2.10.2 Selvbetjening 

Hovedbiblioteket på Bekkestua har innleveringsautomat med sorteringsanlegg og tre 
utlånsautomater. I Sandvika er det to utlånsautomater og en innleveringsautomat 
med enkel sortering. På Rykkinn er det en utlånsautomat. Det skal testes ut 
innlevering på denne automaten.  
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2.10.3 Tyverisikring  

Bærum bibliotek bruker i dag strekkoder til registrering av alt materiale. Det har 
tidligere vært brukt elektromagnetisk (EM) alarm for tyverisikring av materiale. EM 
alarm er et utgående produkt. 

2.10.4 Samarbeid med andre bibliotek 

Publikum drar også nytte av bibliotekenes samarbeid på tvers av kommunegrensene, 
og bøker kan bestille fra hele landet. Som bruker av biblioteket får publikum tilgang til 
ulike databaser som biblioteket abonner på. Disse basene kan noen ganger også 
brukes hjemmefra, ved hjelp av bibliotekkortet/ pin-koden.  

2.11 Geografisk filialstruktur 

Dagens filialstruktur startet med nytt hovedbibliotek på Bekkestua i 1981. Bærum 
bibliotek består i 2013 av et hovedbibliotek på Bekkestua og fire filialer på Rykkinn, 
Sandvika, Eiksmarka og Høvik i tillegg til fengselsbiblioteket på Ila. Dette kartet viser 
geografisk plassering. 
 

 
På Fornebu er det planlagt et felles bygg der kirke, kultur og bibliotek er 
samlokalisert. Realisering av dette er utsatt og vil bli omtalt under planarbeid for 
Fornebu fase II. I fase I ble det lagt til rette for et grendebibliotek på Fornebu, 
lokalisert til Storøya grendesenter. Disse lokalene benyttes som skolebibliotek for 
Storøya barneskole.  
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3 INNBYGGER - OG BRUKERUNDERSØKELSER 

3.1 Innbyggerundersøkelsen 2012 

Bærum kommune gjennomførte en egen innbyggerundersøkelse i oktober 2012 i 
forbindelse med ny bibliotekmelding. Målgruppe var befolkningen i Bærum kommune 
og til sammen ble 500 personer over 15 år intervjuet. Formålet var å kartlegge hvem 
som bruker og hvem som ikke bruker biblioteket. Undersøkelsen er et supplement til 
kommunens brukerundersøkelse, for å få mer kunnskap om befolkningens 
bibliotekvaner.   
 
Sentrale funn:  
 

 Et klart flertall (69 %) er fornøyd med bibliotektjenesten i Bærum kommune, 
kun 1 % er misfornøyd. 

 92 % er meget eller ganske fornøyd med beliggenheten til bibliotekene, 84 % 
er meget eller ganske fornøyd med utvalget av bøker, 70 % er meget eller 
ganske fornøyd med åpningstidene og 62 % meget eller ganske fornøyd med 
anbefaling og den faglige rådgivningen.  

 Brukerne av hovedbiblioteket og biblioteket i Sandvika er de aller mest 
fornøyde brukerne.  

 Når det gjelder alder, har de yngste (15-29 år) den laveste andelen som er 
meget fornøyd (28 %), mens de eldste (60 år +) har den høyeste andelen 
som er meget fornøyd (61 %).  

 Når det gjelder tjenestene på bibliotekenes internettside, og tilgangen til PC 
med internett, er de yngre mer fornøyd enn de eldre.  

 
Besøk på et bibliotek det siste året:  

 
 
De som er meget fornøyd med bibliotektjenesten skiller seg ut med en større andel 
som ofte besøker et bibliotek.  
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Undersøkelsen viser at det er Bekkestua og Sandvika som besøkes mest.  
 
34 % av de spurte besøker ikke biblioteket. Omtrent halvparten at disse oppgir at de 
kjøper bøker og annet materiale selv som årsak. 7 % oppgir beliggenheten til 
bibliotekene som årsak til ikke å besøke biblioteket. Kun en svært lav andel oppgir for 
lite utvalg av bøker, mangler bøker på andre språk enn norsk, åpningstidene, for 
lange ventelister på nye bøker og bibliotekets nettjenester som årsak. 

3.2 Fokusgruppe innvandrere 

En gjennomgang av svarene i brukerundersøkelsen viste en underrepresentasjon fra 
kommunens fremmedspråklige befolkning. Det ble derfor gjennomført et 
fokusgruppeintervju med denne målgruppen. Mange flyktninger og innvandrere 
bruker biblioteket. Voksne som ikke bruker biblioteket har barn som gjør det. 
Fokusgruppen viser at fremmedspråklige bruker biblioteket til å låne bøker, lese 
aviser, låner film, som møteplass til å planlegge aktiviteter og til å studere. Rykkinn 
bibliotek er et naturlig knutepunkt for mange i nærområdet. Mange innvandrerbarn 
har vokst opp med Rykkinn bibliotek og fortsetter å bruke det som ungdom og 
voksne. De bruker også Sandvika bibliotek på lørdager.  
 
Fokusgruppen fremhever lengre åpningstider og søndagsåpent som faktorer for økt 
bruk av Bærum bibliotek.  

3.3 Brukerundersøkelsen 2011 

Brukerundersøkelser brukes i Bærum kommune som virkemiddel for å få 
tilbakemelding fra brukere om hvordan de ulike tjenester i kommunen oppleves. 
Resultatene brukes til forbedring av tjenestene.  
 
Bærum bibliotek hadde sin siste brukerundersøkelse i 2011. Undersøkelsen ble 
gjennomført ved at et elektronisk spørreskjema ble sendt på e-post til et utvalg av 
registrerte lånere. Svarprosenten var 32,7 %.  
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Lånerne som besvarte undersøkelsen fordeler seg slik: 

 
 
Av de som besvarte undersøkelsen var 68 % kvinner. 42 % av de spurte var i 
aldersgruppen 30-50 år.  
 
På spørsmål om brukertilfredshet er de tydeligste svarene i undersøkelsen som 
følger: 

 
 
 
Som del av brukerundersøkelsen inviteres brukerne til å foreslå forbedringer. De 
oftest nevnte forslagene er: økt åpningstid, større utvalg av bøker og andre medier, 
ønske om ulike arrangementer for barn og unge, og andre målgrupper samt 
engasjement og serviceinnstilling. 

4 TILSTANDSVURDERING DAGENS LOKALER. 

Kommunens eiendomsenhet har gjort en enkel tilstandsvurdering av lokalene til 
Bærum bibliotek. I tillegg er det gjort en bibliotekfaglig vurdering av hvordan de ulike 
lokalene fungerer for biblioteks nåværende drift.  

4.1.1 Bekkestua 

Bekkestua bibliotek åpnet 2. februar 1981 i nye lokaler i Gamle Ringeriksvei 44. De 
disponerer et areal på 5347 kvm samlet i under- og første etasje. Hovedbibliotekets 
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lokaler fremstår som generelt bra. I underetasjen er veggoverflatene falmet og 
himlinger fra byggeår er i dårlig forfatning. Sentralvarme er fra byggeåret, og fungerer 
delvis. Deler av ventilasjonsanlegget er bygd om i 1997, men det klages på dårlig 
luft. Inngangsparti med hoved dører er byttet i 2012, og fungerer bra. Store deler av 
belysning er byttet ut i 2012 og -13 og fungerer godt. Det elektriske anlegget fra 1982 
legger begrensinger for databruk. Det er fibernett-tilgang frem til bygget, men med 
begrenset tilgang i bygget. 
 
Bibliotekfaglig er dagens lokaler på Bekkestua hovedbibliotek tilfredsstillende, men 
oppfyller ikke dagens krav til å drive biblioteket som møteplass og formidlingsarena. 
Hovedbiblioteket har fortsatt en «Stille lesesal» og lesesalsplasser ute i bibliotekene. 
Det er behov for flere typer gruppe- og aktivitetsrom.  

4.1.2 Sandvika 

Sandvika bibliotek ble først etablert i 1909 og har vært i nåværende lokaler i 
Kommunegården siden 1990. Biblioteket disponerer et areal på 1613 kvm. Lokalet er 
normalt slitt etter bruk siden 1990. Det er kun utført normalt renhold og vedlikehold. 
Lokalene kan trenge noe oppgradering. Det er til tider for varmt på varme dager, 
grunnet defekt solskjerming og dårlig ventilasjon. Høsten 2013 ble det åpnet ny 
inngang gjennom sentralhallen. Filialen har opplevd økt bruk og dermed mer slitasje 
de siste år.  
 
Bibliotekfaglig er dagens lokaler i Kommunegården i Sandvika tilfredsstillende, men 
er for små til et økende besøk. Bibliotekfilialen har fortsatt en «Stille lesesal» og 
lesesalsplasser ute i biblioteket. Det savnes flere typer gruppe- og aktivitetsrom og 
arenaer.  

4.1.3 Rykkinn 

Rykkinn bibliotek ble først etablert i 1958 på Bryn skole og har vært i dagens lokaler 
på Rykkinn siden 1986. Rykkinn Nærsenter – tidligere KI senteret, planlegger en 
utbygging og oppgradering av nærsenteret. Som del av dette skal det etableres nytt 
inngangsparti for Rykkinn bibliotek med direkte adkomst fra parkeringsanlegget og 
rullebånd opp til senteret. Rykkinn bibliotek har et areal på 482 kvm. Biblioteklokalet 
ble malt og fikk nye gulvbelegg og belysning i 2012. Lokalene fremstår som lyse og 
trivelige, men med slitt innredning. Inngangsparti er ikke nyoppusset. Det er noe 
sambruk med grendehuset som ikke er oppgradert. Det leies 78 kvm av nærsenteret.  
 
Bibliotekfaglig fungerer dagens lokaler på Rykkinn nærsenter, men det for lite plass i 
forhold til besøk, arrangementer, møteplass, lesesalsplasser, møte- og grupperom.  

4.1.4 Eiksmarka 

Eiksmarka bibliotek ble først etablert i på Fossum skole i 1922 og har vært i dagens 
lokaler på Eiksmarka siden 1972. Bibliotekfilialen ligger i et utvidet tilfluktsrom og 
disponerer et areal på 210 kvm. Lokalene ser gammeldags ut. Det er dårlig belysning 
med synlig ventilasjon i himling inne i bomberommet. Panelhimlinger er umalte og 
mørke. Over halvparten av vinduer på yttervegg er punkterte og bør byttes. Ovner 
inne i bomberommet medfører noe oppvarming av bøker/bokhyller.  
 
Bibliotekfaglig vurderes dagens lokale på Eiksmarka som lite funksjonelle i forhold til 
fremtidig bibliotekdrift. Det skyldes lokalenes beskaffenhet, og tilgjengelighet i forhold 
til krav til universell utforming. Det finnes ikke utvidelsesmuligheter. 



19 
 

4.1.5 Høvik 

Høvik bibliotek ble først etablert i 1911 og har vært i dagens lokaler på Høvik siden 
1972. Bibliotekfilialen ligger i mellometasjen i Høvik menighetshus og disponerer et 
areal på 330 kvm. Det er behov for noe estetisk vedlikehold av innvendig vegger. 
Eldre varmeanlegg har dårlig reguleringsmulighet. Det er kun skiftet lysarmaturer i 
2006 i selve bibliotekrommet, og det er stort behov for skifte de resterende 
armaturer. Arbeidet er i gang. Lokalene har underkapasitet på data, uten fibernett 
tilgang, dette er under utbedring vår 2014. Inngangspartiet ligger i bratt skråning og 
dekker ikke krav til universell utforming.  
 
Bibliotekfaglig er dagens lokaler på Høvik lite funksjonelle i forhold til fremtidig 
bibliotekdrift. Det skyldes tilgjengelighet i forhold til krav til universell utforming. Det 
finnes ikke utvidelsesmuligheter. 


