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Sammendrag: 
Det er utarbeidet bibliotekplan med tiltaksplan for Øyer. Status på tiltak skal rapporteres til 
Tjenesteutvalget og tiltaksplanen skal rulleres årlig og budsjettmessige konsekvenser behandles i 
forbindelse med investerings- og årlig driftsbudsjett. 

Tre fokusområder for Øyer folkebiblioteks videre arbeid: 

1. UTVIKLE MØTEPLASSEN  
2. STYRKE LITTERATURFORMIDLINGEN 
3. BIDRA TIL DIGITAL DEMOKRATISERING OG AKTIVE BORGERE I ØYER 

 
Saksutredning: 
Bibliotekplanen har vært orienteringssak i Tjenesteutvalget og vedtas endelig av Kommunestyret 
høsten 2022.  Bibliotekets arbeidsgruppe besto av Kristine Bergum og Emilie Sandheim fra 
Ungdomsrådet, Anne Braastad Lie fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, to 
fra biblioteket og konstituert rektor ved Solvang skole Vemund Bjørke. Flyktningetjenesten og Øyer- 
Tretten frivilligsentral har kommet med innspill. 

Målet for planen er å tydeliggjøre hva biblioteket betyr i lokalsamfunnet, og sette retning for 
arbeidet i årene framover.  

 
Vurdering: 
Folkebiblioteket er genuin som møteplass, det er et lavterskeltilbud det er lett å oppsøke, det koster 
ikke noe og du kan være i et fellesskap hvor du selv bestemmer hvor aktiv du vil være.  Pr dags dato 
brukes 0,3% av totalbudsjettet til bibliotek i Øyer kommune.  Samfunnsøkonomisk er det svært 
lønnsomt å satse mer, gevinsten er stor av økte investeringer og ressursbruk på biblioteket.  
Biblioteket ligger sentrumsnært og mange eldre bor i leilighetene omkring, både som mottakere og 
som en ressurs for biblioteket.  Nærheten til skolene, idrettshallen og kulturskolen er gunstig.  

Det legges opp til at frivilligsentralen og biblioteket skal samarbeide tettere og at det skal 
tilrettelegges bedre for frivilligsentralen på biblioteket.  Dette vil gi en driftsmessig fordel og  
frivilligsentralen og biblioteket kommer styrket ut.  Det vil skape noen utfordringer fordi lokalene er 
for små og det neppe er utvidelsesmuligheter. Biblioteket i Øyer har 1,65 stillinger og et stramt 



budsjett.  Så langt som mulig søkes tiltakene i planen gjennomført uten økning i driftsbudsjettet, 
men det er sårbart og tiltakene må vurderes framover. Samarbeid er en viktig nøkkel. 

Biblioteket er en viktig kulturinstitusjon i lokalsamfunnet. Vårt distrikt har et rikt kulturtilbud med 
litteraturfestival, museer, scener og litteraturhus. Biblioteket i Øyer er litteraturhus og 
folkeopplysning i form av lesesirkler, litteraturgrupper, diskusjonsgrupper og andre møter, samt 
forfatterbesøk. Mye av kulturen er i dag enveiskjørt med avsender og mottaker. Bibliotekets format 
kan åpne for utveksling, medvirkning og utdypning av regional og nasjonal kultur. Litteratur er ikke 
bare avkobling, men påkobling til livet.  

 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Bibliotekplan 2023-2028 med tiltaksplan som rulleres årlig. 
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