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1. Et år i konsolidering, framgang og utvikling 

I 2014 ble Sandnes bibliotek gjenstand for mye oppmerksomhet. Flere gode investeringsprosjekt ble 

ferdigstilt, selvbetjening ved hjelp av radiobrikker både ved hovedbiblioteket, Riska og Høle filial, 

åpning av ny inngang på hovedbiblioteket, meråpent bibliotek på Høle, nytt telefonisystem med 

ubetjent sentralbord og nytt tyveri alarmsystem. 

Åpningstidene ble utvidet på hovedbiblioteket med en og en halv time hver dag ubetjent, og på Høle 

filial ble åpningstiden utvidet med 42 timer i uken også her ubetjent. Effekten av en omfattende 

omorganisering i våren 2013 har gitt planlagt styrking av formidlingstiltak, markedsføring og 

profilering av Sandnes bibliotek. Gode og kreative prosjektbaserte tjenestetilbud er opprettet og 

gjennomført slik som integreringsprosjektet « Å bli Sandnesgauk», litteraturseminar om vår lokale 

forfatter Gunnar Lunde og bloggaften.  

Gode tilbakemeldinger fra brukere og våre samarbeidspartnere gir glede og inspirasjon til 

videreutvikling av Sandnes bibliotek. 

2. Sandnes bibliotek – byens største møteplass 

 

Visjon 

Sandnes bibliotek skal være et levende litteraturhus og den viktigste kulturformidleren i Sandnes. Vi 

skal være en smeltedigel og et arnested for kultur og kunnskap, stimulere til frie tanker og ytringer, 

skape gode dialoger og være en arena for samfunnskritikk og debatt, lokalt, regionalt og digitalt. 

Sandnes kommune har mottoet "Romslig, modig og sunn" – det skal biblioteket leve opp til gjennom 

å styrke vår rolle som et inkluderende og godt tilbud til hele Sandnes befolkning uavhengig av inntekt, 

alder, etnisitet og kjønn og ved å våge å være aktør og arena for å fremme frie ytringer og debatt.  

Verdier 

 

Kultur og kunnskap til alle 

Da folkebiblioteket oppsto skulle det gi alle innbyggere muligheten til dannelse og utdannelse, 

uavhengig av den enkeltes økonomi. Dette konseptet gjelder fremdeles. Bibliotekets tjenester er 

gratis og skal sikre at alle som ønsker det får tilgang til kulturelle uttrykk som litteratur, musikk og 

film uavhengig av sosial status og inntekt. Tilsvarende skal det være mulig for alle å få tilgang til 

faglitteratur og informasjon om emner de interesserer seg for og har behov for å vite noe om. Vår 

kompetanse og kunnskap skal gi trygghet i en stadig voksende informasjonsmengde. På Sandnes 

bibliotek arbeider vi hver dag for å innfri våre forpliktelser som aktiv formidler av kultur, kunnskap og 

opplevelser, samt være en kilde til innsikt og inspirasjon. 
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En viktig og sentral møteplass i Sandnes 

Sandnes bibliotek er et sted for refleksjon og debatt, for kulturelle og sosiale opplevelser, gode 

samtaler og studier, inspirasjon og kunnskap, enten man samles om dagens aviser, låner en pc eller 

spillkonsoll, deltar i språkgruppe eller på leksehjelp, er publikum på våre mangfoldige og gode 

arrangementer, eller trekker seg tilbake i en av våre studieceller eller lesekroker for ro og egentid. 

På Sandnes bibliotek er det stor takhøyde; det er åpent for alle uavhengig av rase, religion, kjønn, 

alder og inntekt. Det er viktig å fremheve at i tillegg til å være et fysisk møtested, ønsker Sandnes 

bibliotek også å være et digitalt møtested. Vi er derfor aktive formidlere på sosiale media som 

facebook og Instagram, nettsider og blogg. 

 

Sandnes bibliotek i sentrum for framtiden 

Biblioteket som institusjon har en sterk posisjon og et godt omdømme i samfunnet og folks 

bevissthet. Det gode omdømmet er uavhengig av om vedkommende bruker biblioteket og benytter 

seg av tjenestene som tilbys, eller sjelden og aldri besøker biblioteket. Dette er et grunnleggende og 

godt utgangspunkt for biblioteket. Vi som er ansatt på Sandnes bibliotek tar vår rolle som kultur- og 

kunnskapsformidlere på alvor og arbeider hver dag både for å innfri forventningene byens innbyggere 

og lokale og sentrale styresmakter har til oss, samt forsterke og forbedre vårt brede og gode tilbud. 

Vi gjennomfører hvert år arrangementer av mindre og større format. Mange kulturutøvere er innom 

oss og godt samarbeid mellom biblioteket og andre institusjoner og personer blir knyttet. Sandnes 

bibliotek skal i framtiden fortsatt framstå som et sterkt kultursentrum og en sentral møteplass for 

byens innbyggere.  

 

Hovedmål 

 

Biblioteket som kunnskapssentrum 

Vi skal vise vei i mengden av informasjon, formidle god faglitteratur og dele raust av vår kunnskap og 

kompetanse. Vi skal fortsatt bidra aktivt til å utjevne digitale klasseskiller og tilrettelegge for gode 

møter mellom mennesker uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, religion, språk og kultur. Vi skal støtte 

opp om utfordringer i samfunnet der gjelder tilbud for eldre, integrering av nye borgere, tidlig innsats 

og forbygning av ulikheter, støtte opp om undervisning i skolen, kunnskap og livslang læring, 

ytringsfrihet og demokrati.  
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Biblioteket kultursentrum 

Vi skal formidle de gode historiene, stimulere til leselys gjennom bøker som begeistrer og beriker og 

gjøre nye generasjoner kjent med og glad i biblioteket vårt. Vi skal tilby små og store gode 

kulturopplevelser gjennom våre varierte arrangementer, utstillinger og samlinger. 

Biblioteket som møteplass 

Vi skal tilrettelegge for medvirkning, deltakelse og debatt i et romslig bibliotek med lav terskel og 

stor takhøyde. Hos oss skal det være mulighet for samvær og samtale i større og mindre grupper, 

det være seg studiegrupper og lesesirkler og som deltakere og tilhørere i den offentlige debatten. 

 

Sandnes bibliotek består av hovedbiblioteket og filialer på Høle og Riska. Organisasjonen har til 

sammen 17,3 årsverk fordelt på 18 ansatte. Virksomheten består av drift av biblioteket, aktiv 

litteratur og musikkformidling, programvirksomhet, nettsider og sosiale medier. Hovedaktiviteten er 

ved Hovedbiblioteket og i tillegg drives bydelsrettede tjenester tilbud til eldre som ikke kan komme 

til biblioteket på egen hånd, tilbud til alle skoler om veiledning og utvelging av litteratur til 

leseprosjekter, målrettet formidling til alle barnehagene i kommunen, leksehjelp, språkkafe og 

tilretteleggelse for å avlegge eksamener, språkkurs og filialer på Høle og Riska. 
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3. Samfunnsoppdrag 
 

Lov av 1. januar 2014 tildeler folkebibliotek et samfunnsoppdrag og er å regne som en felles 

virksomhetside for alle folkebibliotek i Norge. Loven er en revidering av «Lov om folkebibliotek av 

20. desember 1985».  Ny formålsbestemmelse lyder som følgene: 

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 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 

 

Samfunnsoppdraget skal tilpasses en ny tid i spennet mellom tradisjon og nyskaping. Biblioteket skal 

fortsatt formidle kunnskap, litteratur og kulturopplevelser til byens innbyggere. Det ivaretar viktige 

felles grunnverdier i samfunnet, slik som retten til deltakelse, identitetsskaping og tilhørlighet. 

Biblioteket forvalter en viktig del av kulturarven og bidrar til demokratiforståelse, det representerer 

vår felles hukommelse og er en institusjon som binder samfunnet sammen. 

Sandnes bibliotek har i 2014 konsolidert ny organisasjonsmodell fra 2013. Et godt og viktig arbeid er 

gjort for å kunne møte nye arbeidsoppgaver gitt av Stortinget og nye forventninger i et samfunn med 

økt kunnskap og informasjon. Mye initiativ og gjennomføring ligger nå i fagstabene og tversgående 

team og prosjektledelse. 

4. Utviklingstrekk, utfordringer og forventninger til fremtidens bibliotek. 

 

Folkebibliotek har de seneste årene hatt fokus på endringsprosesser og nye roller i samfunnet. Dette 

henger dels sammen med ny brukeratferd og forventninger, dels med ny teknologi og digitalisering. 

Gjennom fremveksten av internett og det globale informasjonssamfunnet har langt flere mennesker 

tilgang til mer informasjon enn tidligere. En slik utvikling stiller krav til at man i større grad har et 

kritisk blikk på den informasjonen som er tilgjengelig. Det er store variasjoner i befolkningens digitale 

kompetanse noe som fører til at folkebibliotekene som tilbyder og forvalter av informasjon har en 

viktig rolle i å hjelpe brukere i å finne fram i informasjonsjungelen og bevisstgjøre dem om kritisk 

bruk av ulike kilder. 

Den teknologiske utviklingen utfordrer også den tradisjonelle oppfatningen om hvordan et bibliotek 

fungerer. I dette spennet mellom tradisjon og nyskapning skal Sandnes bibliotek fremdeles være 

rommet som forvalter informasjonen og kulturarven, men samtidig være et sted for opplevelser hvor 

innbyggere kan dele erfaringer og skape noe sammen. 
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Biblioteket vil tilrettelegge både det fysiske og det digitale informasjonstilbud i form av arrangement, 

debatt, kurs og utstilling for å stimulere til leselyst og vekke nysgjerrighet. I dette perspektivet blir 

biblioteket en viktig samfunnsaktør. 

Et annet utviklingstrekk viser at brukerne i større grad enn før forventer at biblioteket skal være et 

sted hvor en kan tilbringe tid i et fellesskap eller alene for å studere, få informasjon og 

kulturopplevelser. Bibliotek blir oftere brukt som et sted for produksjon og deling av innhold. Ved å 

stille utstyr, lokaler og kompetanse til disposisjon for brukere og organisasjoner, kan biblioteket være 

et sted for innovasjon og produksjon. Dette stiller krav til tidsriktige tekniske løsninger og utstyr, 

samt krav til både plassering og utforming av bibliotekrommet. 

Erfaring viser at fleksibilitet i bibliotekrommet er avgjørende for hva som kan tilbys. Bibliotekrommet 

skal kunne brukes til mange ulike aktiviteter og til ulike brukergrupper. Ved ett stort arrangement må 

hyller kunne flyttes, den tekniske infrastrukturen må være tilpasset ulik og fleksibelt bruk. Samtidig 

som biblioteket skal være et fristed som tilbyr ro og gratistjenester, forventer også brukerne at 

biblioteket skal overraske. 

5. Resultat og målsetninger. 

Økt tilgjengelighet og markedsføring 

Resultat og status 

I 2014 har Sandnes bibliotek ferdigstilt flere stor investeringsprosjekt. Hele utlånssystemet og 

samlingen er lagt om til selvbetjening ved hjelp av radiobrikker. Nye brikker på hele samlingen, 

utlånsmaskiner, alarmporter har økt selvbetjeningen fra 20% til 80% Ved hovedbiblioteket har dette 

muliggjort utvidet åpningstid på morgningen med en og halv time hver dag.  

Våren 2014 ble ny inngang ved hovedbiblioteket ferdigstilt. Dette har synliggjort Sandnes bibliotek ut 

mot gateplan og gjort biblioteket med tilgjengelig. 

Åpent bibliotek på Høle filial. Ny teknologi åpner nye muligheter. Høle filial ble høsten 2014 mer 

åpnet for publikum, ved at lånere kan benytte tilbudet uten at det er betjent. Ved adgangskontroll, 

(lånekort og pinkode) er åpningstiden på Høle utvidet med over 40 timer i uken. 

I 2014 kan brukere nå abonnere på nyhetsbrev fra Sandnes bibliotek. Tjenesten er differensiert 

mellom voksne og barn – for at innholdet skal nå målgruppen. Hver måned sendes det ut nyhetsbrev, 

med lesetips, arrangement og anbefalinger. 

Digital formidling har økt. Antall som følger Sandnes bibliotek på facebook, Bokgauken(bloggen) og 

internett har økt. Våren 2014 kunne også Sandnes bibliotek tilby lånere i Sandnes tilgang til ebøker. 

Samarbeidet med Sandnesposten og månedlig publisering av bokpresentasjoner, der medarbeidere i 

Sandnes bibliotek skriver anmeldelser av bøker, ble opprettholdt gjennom hele 2014. 

Sommeren 2014 ble nytt telefonisystem og sentralbordfunksjon ferdigstilt. Dette har gitt bedre 

kommunikasjon ut mot brukerne, redusert køen og arbeidet ved å betjene dette manuelt. 
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Delmål for 2015 

Utrede behovene ved Riska filial og finne bærekraftige løsninger for fremtiden. 

Ha hovedansvar for Litteraturuken – Litt Sandnes 

Gjennomføre prosjekt barn@bibliotek 

 

Service, brukerorientering og kvalitetssikring 

God dialog med brukere av Sandnes bibliotek er avgjørende for utvikling av tjenestetilbudet. Det er 

viktig at arbeidet med planlegging og tilrettelegging av innholds- og tjenesteutviklingen, 

servicetilbudet, utnyttelsen av ansatte sin kompetanse, åpningstider og tilgjengelighet, skal skje ut fra 

prinsippet om at biblioteket er til for borgerne. 

Resultat og status 

I 2013 ferdigstilte Sandnes bibliotek en brukerundersøkelse i samarbeid med Epinon
1

  

Høsten 2013, våren 2014  innførte Sandnes bibliotek et nytt utlåns- og innleveringssystem, samt 

sikring av materialet. Systemet baserer seg på RFID- merking og sporing, et system som bruker 

radiobølger i stedet for magnetisme. Det ble installert 6 nye utlånsmaskiner, 4 på Hovedbiblioteket 

og en på hver av filialene. Alt materiale i Sandnes bibliotek ble merket om og det ble satt opp nye 

alarmporter med «Gatetracking system» – noe som gir oversikt over alt materiale som enten er på 

vei ut eller på vei inn i biblioteket. All aktivitet ved utlån og innlevering loggføres og kan spores i våre 

data- systemer. Dette har gitt en betydelig kvalitetssikring ved utlån og innlevering. Videre har det 

økt selvbetjeningen betraktelig, noe som har frigitt tid til mer veiledning og bedre ressursutnyttelse 

av personalet. 

Det er og arbeidet med brukervennligheten i bibliotekrommet. I sammenheng med at hele samlingen 

ble merket om til RFID, ble organiseringen av samlingen endret og flyttet, slik at det fremstår som 

mer logisk for brukerne.  Nærmagasinet i 3. etg ble åpnet opp og er et «stillerom» til fordypning og 

rekreasjon. 

Sandnes bibliotek har også investert i nye hyller, basert på en filosofi kalt «Opening the Book»
2

 De er 

plassert ved inngangen og er ment som utstilling- soner for raskt å kunne tilby besøkende et valg eller 

inspirasjon. Det har vært veldig vellykket og daglig må disse utstillingen få nytt tilskudd av bøker da 

det lånes mye fra disse. Internt har dette endret arbeidsmåter for personalet ved at aktuell litteratur 

alltid skal velges ut og fylles på i disse utstillingene. 

 

                                                           
1
  Se funn og sammenstilling på side 5. i dette dokumentet. 

2
 http://www.openingthebook.com/ 

 

http://www.openingthebook.com/
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Delmål for 2014 

 Sandnes bibliotek vil i 2014 påbegynne arbeidet med en strategiplan.  Målet er å forankre, 

synliggjøre og utvikle Sandnes bibliotek. Sandnes bibliotek samarbeider i dag med mange 

institusjoner i Sandnes kommune og det gis tilbud til barnehager, skoler, SFO, helsesentra, 

flyktningeenheten, sykehjem og eldre som bor hjemme uten å kunne komme seg ut. 

Tjenestene Sandnes bibliotek gir kan gi en merverdi, ved gode nettverk og samarbeid kan 

dette gi synergieffekter innad i kommunen. Folkebibliotekene ligger i skjæringspunktet 

mellom utdanningspolitikk og kulturpolitikk. Bibliotekene kan skape nygjerrighet, leselyst og 

kunnskap. Et godt samarbeid kan formaliseres og utvikles. Målet er å ferdigstille denne i 2015 

 Tilpasse tjenesteyting i forhold til ressursrammer. 

 Ha fokus på kompetanseheving av personal. 

 Ha fokus på HMS arbeid i organisasjonen. 

 

Formidling, opplevelse og byens møteplass. 

Biblioteklokalene er i dag byens mest besøkte møteplass og det skal legges til rette for læring og 

opplevelser både fysisk og digitalt. Utstillinger, arrangement og debatter skal skape leselyst og vekke 

nysgjerrighet. Sandnes bibliotek skal ha en god og aktuell samling, det skal understøtte borgerne 

behov for livslang læring, refleksjon og identitetsskaping. Digitalt skal det være en god teknologisk 

infrastruktur, med oppdaterte pc-er og programvarer, og et godt trådløst nettverk.  

Resultat og status. 

Sandnes bibliotek hadde i 2014 et besøk på 288 940 og trenden øker. Totalt ble det utlånt 264 723 

medier.
3

  I tråd med kommunens målsetning om satsning på barn og unge var 50% av totalt utlån til 

denne målgruppen. 

2014 har vært et aktivt år for Sandnes bibliotek.  Det har blitt gjennomført over 100 ulike 

arrangement både for voksne og barn.  Besøkstallene på disse arrangementene er høye, i overkant 

5155 noe som utgjør en oppgang fra 2013 på over 50% Tanken bak biblioteket som møteplass 

gjenspeiles i tilbudet vårt som omfatter forfattermøter, konserter, fortellerstunder, 

trylleforestillinger, møter med terapidyr og ikke minst debatt. Utgangspunktet ved planlegging av 

arrangementene, er at disse skal være varierte, slik at både unge og voksne blir interessert i dem 

Biblioteket forsøker samtidig å legge til rette et program som inkluderer innvandrere i Sandnes 

kommune. I 2014 gjennomførte Sandnes bibliotek et større prosjekt med støtte fra 

Nasjonalbiblioteket. Prosjektet fikk navnet «Å bli Sandnesgauk» I samarbeid med flyktningeenheten 

ble dette et godt prosjekt som i tillegg genererte aktiviteter slik som språkkafe på Sandnes bibliotek. 

                                                           
3
  Se vedlegg «Statistikk» 
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For å stimulere leseferdighet og interesse hos barnehagebarn gjennomførte Sandnes bibliotek i 2014 

et nytt formidlingstiltak rettet spesielt mot barnehager i Sandnes kommune. Barnehager ble 

oppfordret til å melde seg på arrangement kalt «Eventyrstund» Prosjektet er blitt en suksess. På hver 

forestilling kommer rundt 150 barn og mange får ikke plass. Dette vil bli videreført i 2015. 

Delmål for 2014 

 Øke besøk og utlån 

 Utvikle et godt program for barn og voksne  

 Gjennomføre prosjektet som har til mål å integrere flykninger i større grad 

 Aktivt søke støtte fra ulike eksterne aktører til prosjekt som styrker Sandnes bibliotek som 

møteplass i byen. 

 I tillegg til å utvikle en god og aktuell fysisk samling på Sandnes bibliotek, vil Sandnes bibliotek 

gi våre brukere et økt digitalt tilbud, gjennom satsning på e-bøker og en digital tidsskriftbase 

med tilgang til aviser fra hele verden. 

6. Medarbeidere og organisering 

 

Sandnes bibliotek er en god arbeidsplass med ansvarsbevisste og kompetente medarbeidere. 

Sandnes består i dag av Hovedbiblioteket, samt to filialer på Høle og Riska. Til sammen har 

biblioteket 16,2 stillingshjemler fordelt på 18 ansatte. 

Sandnes bibliotek er en god arbeidsplass med høy trivsel.  I medarbeiderundersøkelse skårer 

Sandnes bibliotek høyt. 2014 var imidlertid et år med høyt sykefravær på 6,8%  Dette er en stor 

økning fra tidligere år da sykefraværet har ligget rundt ca. 2% I medarbeiderundersøkelse går det 

fram at Sandnes bibliotek skårer lavt på tid til arbeidsoppgaver og tid til rådighet. Målet i 2015 vil 

være å øke skårer på denne faktoren.  

 

I 2014 sluttet en ansatte i Sandnes bibliotek: Jemima Mellon Fredriksen 

 

Ny medarbeider er: Anne Sveinsvoll Bjørnsen 

 

7. Økonomi og bemanning 

 

 

 

Bemanning og rammebetingelser for drift av Sandnes bibliotek 2015. 

Nettobudsjett 2015 
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 Budsjett 

Netto budsjett      Kr. 12.163.000 

Lønnskostnader(budsjett lønn 97%)       kr. 10 878 000,- 

Til vanlig drift og finansiering av lønnskutt*      Kr.   1.284.000 

 

 

Lønn og Bemanning 2015 

Sandnes bibliotek har svært lav bemanning i forhold til tjenesteyting og størrelse på by og bibliotek. 

Tidligere innsparingskrav har ført til at alle midler til vikarer, ekstrahjelp og overtid er strøket i 

budsjettet. Ved sykdom må derfor arbeidsoppgavene til den enkelte overtas av andre fast ansatte. I 

tillegg foreligger det et løpende innsparingskrav i lønn som tilsvarer 3% av lønnsbudsjettet, noe som i 

2015 utgjør kr. 326 000,-.  

Til vanlig drift og finansiering av lønnskutt 

Det resterende budsjettet på kr.1 2.84.000  skal dekke driften (inklusive åpningstider) av Sandnes 

bibliotek inklusivt filialene på Riska og Høle. Beløpet skal dekke: 

- Innkjøp av bøker og andre media som musikk og film, lisensutgifter (ca. kr. 450 000,- per 

anno), kontormateriell, herunder plast til klargjøring av bøker, telefonutgifter, 

arbeidsstasjoner, datautstyr, porto, med mere. 

- Innsparing lønn (kr.326.000) 

- Skal også dekke eventuelle svikt i inntekter 

 

Innsparinger 

I tidligere år har innsparingskravet blitt dekt inn av kompensasjon for seniorfri og 

langtidssykemeldinger. I 2014 utgjorde kompensasjon for sykefravær og seniorfri kr. 866 596,-. 

Sandnes bibliotek har som mål å holde sykefraværet lavt og arbeider kontinuerlig med tiltak og 

tilrettelegging som skal redusere langtidsfravær og vi verken ønsker eller regner med 

langtidssykemeldinger i 2015. Kompensasjon for seniorfri estimeres til kr. 69 288,-, en reduksjon på 

kr 215 712,- i sammenligning med året før.    

Inntekter 

Inntektene til Sandnes bibliotek varierer årlig og hvis de ikke oppnås vil nettobudsjettet til biblioteket 

reduseres og dermed også de 1,284 mill. som er til drift av biblioteket.  

Leieinntekter har i 2014 gitt et overskudd på kr. 367 805,-. Leiekontrakten utløper våren 2016 og 

blir ikke fornyet av leietakeren som flytter til nye, egne lokaler.  
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Sandnes bibliotek arbeider aktivt for at lånere skal levere inn i tide. Dette gjøres ved at lånerne våre 

får en varselmelding på epost tre dager i forkant av innleveringsfristen på lånt materiell. Vi gjør dette 

for å redusere ventetiden på materialet slik at servicetilbudet oppleves som godt slik at vi får 

fornøyde lånere som fortsatt ønsker å benytte våre tjenester. Videre ønsker vi ikke at våre lånere 

skal miste utlånt materiell, da det både forringer samlingene våre og reduserer vårt tilbud. Til tross 

for dette ga gebyrer og erstatning for tapt materiale et overskudd på kr. 385 471,- i 2014. På kort 

sikt kan dette synes bra, men på lengre sikt reduserer det tilbudet vårt og må kompenseres ved 

større innkjøp påfølgende år for å komplettere samlingen og opprettholde et godt og bredt tilbud.  

 

Økonomisk resultat 2014 

 

Sandnes bibliotek forvalter ressursene på en langsiktig og forsvarlig måte. 

 

 

 Regnskap Budsjett Avik 

Lønn 10.798.437 11.101.000 -302.563 

Andre driftsutgifter   3.023.421    2.095.000   928.421 

Husleie/kom.avgifter        72.000         32.000     40.809 

Totale driftsutgifter 13.893.858 13.228.000 665.858 

Salgs/leie inntekter -2.382.858 -772.000 -1.610.858 

Finansutgifter  -563.000 -563.000 

Totalsum 11.510.999 11.893.000 -382.001 

 

 

Sandnes bibliotek har en god økonomistyring og gikk totalt med ett overskudd i 2014.  Enheten 

hadde et underforbruk på lønn som finansierer andre driftsposter. Biblioteket gikk med et 

underskudd på tjenesteproduksjon på kr. 928.421. Årsaken er økte lisensutgifter og datautgifter samt 

økning i kostnader vedrørende formidling. Sandnes bibliotek selger ingenting av store verdier. 

Husleie/kom.avgifter er mindre enn tidligere år da denne kostnaden nå betales over eiendom sitt 

budsjett. Hovedinntektene skyldes refusjoner fra nav inkl. sykelønn samt tekniske føringer av mva. I 

tillegg har enheten inntekter fra utleie av parkering og klasserom til vgs. Enheten fikk avsatt kr. 

374.000 til disposisjonsfond. 


