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INNLEDNING 

Denne planen dekker bibliotektjenesten i Vestby kommune. Formålet med planen er å gi en 
tydelig retning for utviklingen framover. Planen gir en beskrivelse av dagens organisering 

og aktiviteter, hvilke utfordringer som ligger i feltet og den gir forslag til nye tiltak.  

Biblioteket har mange muligheter. Det er et sted både for kunnskaps- og 
kulturformidling, og det er en viktig møteplass. Biblioteket skal skape en livskraftig 
møteplass på tvers av generasjoner, trosretninger, utdanning og kulturell bakgrunn. 
Biblioteket er både kultur-, utdannings-, integrerings- og sosialpolitikk.  

Direktør for nasjonalbiblioteket, Aslak Sira Myhre, uttalte i 2012: ”Bibliotekets lokaler er 
ikke egnet for oppgavene dere må ta. Den sosiale møteplassen biblioteket kan bli, 
fordrer andre lokaler enn de vi ser i dag. De må ikke bare være til boksamlinger og det 
digitale, men til møteplass, til arrangement, og til å bli igjen etterpå… For 50-100 år 
siden møttes folk i Folkets Hus, bedehuset, osv. Det gjelder ikke lenger, det er ikke limet i 
samfunnet lenger. Litteraturhuset fyller denne rollen, på tvers av disse fellesskapene. 
For bibliotekene å fylle en slik rolle, fordrer andre lokaler. Og det krever noe av 
arkitektene. Man må lage kroker der man kan gjemme seg bort.” 

Når man ser på kulturlivet som helhet, er det behov for et kulturbygg. Dette kan foruten 
bibliotek, også inneholde kulturskole, ungdomsklubb og kafé. Det må dessuten være en 
kultursal i bygget, som kan brukes til utstillinger, konserter, foredrag, debatter, 
forfattertreff, seniorgame, filmframvisning og lignende. Man kan også tenke seg et 
biblioteklokale med mobil scene og hyller på hjul. Da vil lokalet kunne brukes til for 
eksempel dansetreninger/ oppvisninger utenom bibliotekets åpningstid. 

Dette samsvarer med skissen til ny sentrumsplan for Vestby, fra C. F. Møler/ JAJA 
Architects/ Transportøkonomisk institutt. I denne er kulturfunksjoner en viktig del av 
sentrumsutviklingen:  

” Den mest sentrale og pulserende delen av aksen ser vi for oss at blir strekningen mellom 
«Rådhusplassen» og «Mølletorget». Denne strekningen er ca. 150 meter lang. Tilbudene må 
konsentreres, med handel, service, kultur og offentlige funksjoner i et helhetlig, godt 
plangrep, der gode synergier oppnås mellom det offentlige og private rom. 1. etasjene skal 
være aktive og transparente. Et fremtidig kulturhus/bibliotek kan ligge her. Sentrum må 
prioriteres, det vil på sikt komme hele Vestby til gode” 

Vestby kommune er en vekst- og utviklingskommune, både når det gjelder 
næringsvirksomhet og boligutbygging. I den forbindelse er det nødvendig å se på 
bibliotekets rolle og oppgave i årene som kommer. Vestby kommune skal levere gode og 
framtidsrettede bibliotektjenester. På den måten vil biblioteket være en god tjenesteyter 
til alle kommunens innbyggere. For å lykkes med dette foreslås det i planen fire tiltak for 
bibliotektjenesten: 

1. Meråpent bibliotek 
2. Ambulerende skolebibliotekar 

3. Utrede nye lokaler for Vestby hovedbibliotek 
4. Utrede utvidelse av Son bibliotek 
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ORGANISERING 

Bibliotektjenesten er lovfestet gjennom Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven). 
Loven sier i sin formålsparagraf: 

§ 1.Målsetting 

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen 
kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre 
medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. 

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

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

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. 

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 

Vestby bibliotek har et hovedbibliotek sentralt plassert i Vestby nord, og et bibliotek 
plassert på torget i Son. Begge bibliotekene driver med formidling, både en til en, og 
formidling for grupper via ulike arrangement. De fungerer også som lavterskel 
møteplasser for kommunenes innbyggere. Hovedbiblioteket er på 550 m2, og Son 
bibliotek er på 250 m2. Til sammen disponerer kommunens bibliotek 800 m2 areal. 
Kommunen leier lokaler til hovedbiblioteket i Vestby sentrum, men er eier av lokalet til 
Son bibliotek i andre etasje av Torvgården i Son. 

Antall åpningstimer er 32 timer pr uke på hovedbiblioteket og 24 timer pr uke på Son 
bibliotek. To dager i uka holder bibliotekene åpent på kveldstid. Begge avdelingene 
holder lørdagsåpent.  

Bibliotekene jobber i stor grad ut over kommunens grenser.  Det er samarbeidsmøter i 
Folloregionen og i Mosseregionen, og fylkesbiblioteket er en viktig bidragsyter med 
hensyn til kompetanseutvikling og fjernlånssamarbeid. Det norske biblioteksystemet 
har blitt ”sømløst”, og bøker og annet materiell bestilles fra hele landet. Og, det publikum 
har lånt, kan leveres hvor som helst i landet. Dette er mulig fordi biblioteket er med i en 
nasjonal transportplan med henting og levering av materiell flere ganger i uka. I tillegg 
kan brukerne foreta bestillinger hjemmefra. De kan også laste ned e-bøker fra hele 
fylkets boksamling. Utviklingen av nye medie- og kommunikasjonsformer går raskt, og 
den er ressurskrevende å følge opp. Bibliotekets bok- og mediebudsjett skal dekke 
stadig flere medieformer. Pr. i dag er det e-bøker det er mest fokus på. Fylkesbiblioteket 
har fått mandat til å kjøpe inn, registrere og distribuere e-bøker på vegne av alle 
folkebibliotekene i fylket. Hver kommune bidrar med midler i forhold til folketall. 

Samarbeidet i kulturtjenesten er godt; der drar de ansatte veksler på hverandres 
kunnskaper. Biblioteket samarbeider også med kommunens skoler og barnehager. 2. og 
5. klasse blir hvert år invitert til klassebesøk. I tillegg får biblioteket henvendelser fra 
andre klassetrinn og barnehagegrupper som ønsker å komme på besøk. De ansatte tilbyr 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108
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deltagelse på foreldremøter og fagdager for ansatte, slik at bibliotekets tilbud kan gjøres 
kjent. 

Bibliotekets venneforeninger er viktige støttepartnere. De får i stand forfatterkvelder og 
andre arrangement og de promoterer bibliotekene. Biblioteket samarbeider også med 
lag og foreninger, i hovedsak Vestby Kunstforening og Folkeakademiet. 

STILLINGER 

Stilling Stillingsstørrelse Kommentar 

Biblioteksjef 100 %  

Merkantil stilling 100 %  

Bibliotekarer Vestby bibliotek 160 %  

Bibliotekarer Son bibliotek 150 %  

Totalt 510 %  

UTLÅN, BESØK OG DRIFTSUTGIFTER. 

Det er i alt ca 33.000 titler i bibliotekets base. Bibliotektjenesten i Vestby har hatt en 
jevn økning i utlån fra 2005 til 2012, med et fall i 2013. Noen årsaker til det lave tallet i 
2013 kan være at Vestby storsenter kom i mars dette året, og at det var graving i gatene 
og på torget i Son i sommerhalvåret. Tallene økte igjen i 2014. 

Utlånsutviklingen i Vestby og Akershus 

 Vestby Akershus 

2009-2010 -21 % + 2 % 

2010-2011 + 7.65 % -3 % 

2011 - 2012 + 12,93 % + 0,76 % 

2012 - 2013 - 8,7 % - 2,69 % 

2005 - 2013 + 17,10 % + 4,62 % 

Bibliotektjenesten har rundt 3.000 aktive brukere. En tredjedel av disse er barn, resten 
er voksne og institusjons- og skolelånere. Majoriteten av lånerne er kvinner i alderen 30-
60 år. Beliggenhet, tilgjengelighet og åpningstid har mye å si for bibliotekenes besøkstall. 

Utlån ved bibliotekene 

 Vestby hovedbibliotek Son filial Totalt 

2009 35.336 16.835 52.171 

2010 36.933 17.133 54.105 

2011 37.995 16.076 54.071 

2012 41.624 19.043 60.667 

2013 37 404 19 053 56 457 

2014 38 063 21 293 59 356 
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Besøk ved bibliotekene 

 Vestby 
hovedbibliotek 

Son filial Totalt 

2009 54.850 11.975 66.825 

2010 42.490 10.050 52.540 
(Besøksteller innført i Vestby) 

2011 43.722 12.842 56.564 
(Besøksteller innført i Son) 

2012 44.718 17.434 62.152 

2013 42 650 16 241 58 891 

2014 46 468 20 764 67 232 

 

KOSTRA – 2013 

 Netto 

driftsutgifter til 

folkebibliotek per 

innbygger 

Utlån alle 

medier fra 

folkebibliotek 

per innbygger 

Besøk i 

folkebibliotek 

per innbygger 

Årsverk, antall 

innbyggere per 

årsverk i 

folkebibliotek 

Folloregionen 

Vestby 232,- 3,50 3,70 3 126 

Ski 339,- 5,40 5,60 2 911 

Ås 297,- 4,00 6,30 1 994 

Frogn 229,- 4,00 .. 3 407 

Nesodden 256,- 7,90 9,10 2 614 

Oppegård 304,- 5,70 5,20 2 823 

Enebakk 230,- 3,20 2,60 3 036 

Mosseregionen + Hobøl 

Moss 231,- 3,90 2,50 3 075 

Råde 173,- 2,60 1,70 7 104 

Rygge 165,- 3,80 1,80 4 441 

Våler 204,- 3,10 3.30 2 691 

Hobøl 243,- 6,30 4,70 3 705 

Kommunegr. 8: 257,- 4,20 4,30 2 966 

Landet 271,- 4,70 4,20 2 950 

Landet u.Oslo 266,- 4,70 4,30 2 910 
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AKTIVITETER 

Siden 2009 har det vært jobbet aktivt for å øke arrangementstilfanget ved biblioteket. 
Dette har lyktes, og pr i dag er det et forholdsvis høyt aktivitetsnivå.  

Av faste aktiviteter har biblioteket følgende tilbud: 

 Lesestund  
 Slektsforskningsgruppe  
 Advokatvakt 
 Kodeklubb 
 Klasseundervisning 
 Forfatterbesøk 
 Folkehelseuke 
 Litteraturfestival 
 DKS-tilbud for 6. trinn 

I tillegg arrangeres det faste familieforestillinger ved begge avdelinger. Ellers tilbys det 
temakvelder og fortellerkvelder, samt diverse andre aktiviteter for barn og unge. 
Bibliotekets venner er aktive både i Son og i Vestby nord. 

Siden 2009 er det satt inn mer ressurser enn tidligere på PR, og aktiviteten overfor 
aviser og i lokalsamfunnet ellers, har økt. Nyhetsbrev sendes månedlig til brukere som 
ønsker det. Antallet som nås ved hjelp av nyhetsbrevet er nå oppe i 650 personer. 
Facebook er også i aktiv bruk. 

UTFORDRINGER 

Bestemmelsen om at biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig 
samtale og debatt kom i inn i ny biblioteklov i desember 2013. Dette gir bibliotekene 
både utfordringer og nye muligheter.  

Det er behov for en offentlig møteplass i kommunen, en plass som er åpen og tilgjengelig 
og som møter innbyggernes behov. Biblioteket skal romme flere funksjoner. Det bør 
være et kultur- og opplevelsessenter, et moderne kompetansesenter og en debattarena. 
En storstue for kommunens befolkning. Det tilbys en del av dette slik det er i dag. Men, 
for å kunne møte dagens og morgendagens behov, trengs det en bedre beliggenhet og 
større plass for hovedbiblioteket.  En bedre utnyttelse av bok- og mediestammen til 
biblioteket er også ønskelig, gjennom utvidet tilgjengelighet og åpningstider.  
 
Hovedbiblioteket i Vestby sentrum har et lyst og funksjonelt lokale i 2. etasje på ett plan, 
med heis og trapp opp. Som formidlingsarena brukes to steder i biblioteket. 
Barneavdelingen, der hyller og bord skyves bort ved arrangement, har plass til ca 100 
barn. Caféplassen i voksenavdelingen har plass til ca 45 personer. Belysningen er god, og 
den gir mulighet for soneinndeling av lyssetting. I barneavdelingen fungerer det godt å 
ha arrangement i bibliotekets åpningstid, med et sceneteppe som kan lage et eget ”rom i 
rommet”. Her gjennomføres klassebesøk, eventyrstunder, familieforestillinger og andre 
barne- og ungdomsarrangement.  I voksenavdelingen holdes arrangementene etter 
åpningstid. Det arrangeres forfatterkvelder, fortellerkvelder, foredrag og konserter. 
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Biblioteket har et enkelt lydanlegg med teleslyngetilkobling. Slik lokalene er i dag, 
fungerer det greit innvendig. 

Det er derimot en stor utfordring at bibliotekets plassering gjør det nesten usynlig i 
Vestby sentrum. Det er svært vanskelig å finne fram til biblioteket hvis en ikke kjenner 
plasseringen fra før. Biblioteket er heller ikke synlig fra gateplan. Dagens brukere har 
som regel planlagt en tur til biblioteket. Dersom biblioteket hadde vært på bakkeplan, 
med vinduer ut mot gata, hadde det vært enklere å bare droppe innom.  

Son bibliotek ligger sentralt plassert ved torget i Son, med inngang fra bakkeplan. Det er 
et avlangt lokale; lite, men hyggelig. Arrangementene her holdes for det meste i 
voksenavdelingen. Hyller skyves til side og stoler bæres inn. Bibliotekets venner i Son 
har ofte forfattermøter her, og det er til tider svært trangt. Foruten forfattermøter og 
konserter, arrangeres det også her klassebesøk og eventyrstunder. Her benyttes som 
oftest barneavdelingen, hvor hyllene lar seg skyve til side. Det er ingen mulighet for 
soneinndeling av lyssetting. Hovedutfordringen ved Son bibliotek er kontorplass, 
toalettfasiliteter og parkeringsmuligheter.  

I tillegg til tiltakene i denne planen skal bibliotektjenesten arbeide med å: 

 Ha en oppdatert bok- og mediesamling. Dette betyr kontinuerlig kassering og 
kompetent oppbygging og utvikling av samlingen  

 Øke antall brukere og høyne utlånstallene 
 Følge med på den teknologiske utviklingen og tilby eventuelle nye tjenester 
 Utvide samarbeidet med skoler og barnehager.  
 Fortsette med det som fungerer godt, så som familieforestillinger, folkehelseuke, 

litteraturfestival og arrangementene i regi av Bibliotekets venner i Son. 
 Ha gode arrangement for voksne på hovedbiblioteket 

TILTAK 1: MERÅPENT BIBLIOTEK 

For å øke bibliotekets tilgjengelighet og utnyttelsesgraden av bok- og mediestammen, 
foreslås det å innføre meråpent bibliotek i Vestby og Son. Å kunne besøke biblioteket til 
flere tider på døgnet er et ekstra pluss for publikum.  

Det kan med hell åpnes for meråpent bibliotek både på Vestby hovedbibliotek og Son 
bibliotek. Det vil gi en svært god utnyttelse av kommunens bibliotekressurser. 
Automatiseringen av utlån og innlån vil også kunne brukes i betjent tid, og dermed spare 
personalressurser for denne rutinejobben. Det gir bedre service for publikum i betjent 
tid, bedre tid til veiledning, utstillinger og arrangement, økt fleksibilitet og bedre 
ressursutnyttelse. De som trenger veiledning kan fortsatt komme i betjent tid. Med 
meråpent bibliotek kan bibliotekaren fungere mer som rådgiver og formidler enn 
tidligere. Utfordringen med å finne parkeringsplass blir også mindre utenom den 
travleste tiden på dagen. 

Danmark er et foregangsland på meråpent bibliotek. Der er 1/3 av landets bibliotek 
selvbetjente i noe av ukens åpningstid. Dette har vært en suksess, og det har tydelig vist 
hvor viktig åpningstid og tilgjengelighet er for brukerne. I Norge var det Stavern som var 
først ute: ”Erfaringene er bare positive” sier biblioteksjefen i Stavern om det nye 
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tilbudet. Der er biblioteket åpent fra kl 06:00 til kl 23:00 hver dag. 30 av disse timene er 
betjent, resten av tiden er biblioteket selvbetjent.  

Hvordan fungerer et meråpent bibliotek? 

 Brukerne får egne inngangskort, eller lånekortet deres aktiveres for å kunne åpne 
dørene. 

 Man må være 18 år for å få tilgang til biblioteket i ubetjent tid.  
 Lyset og maskinene slås automatisk på og av til bestemt tid på døgnet. 
 En stemme sier ifra over høyttaler en stund før lyset slukkes og maskinene logger 

seg av. 
 Alle bøkene og de andre mediene er utstyrt med RFID-brikker (Radio-frequency 

identification), for lettere gjenfinning og enklere utlån. 
 Materialet lånes selv via utlånsmaskiner. Her kan en hel bunke bøker skannes 

samtidig når man har lagt inn RFID-brikker. Publikum må ha med seg lånekort. 
 Reserverte bøker hentes fra selvbetjent hylle. 
 Bibliotekets utgang(er) har alarmport(er). Dersom du går uten å ha registrert 

utlånet, aktiveres alarmportene og det blir tatt bilde av deg. 
 Overvåkningskameraer settes opp ulike steder i lokalet. Opptak kan oppbevares i 

7 dager (datatilsynets regler). 

Hva trengs for å kunne begynne med meråpent utlån? 

 Adgangskontrollsystem 
 Materiale som er merket med RFID-brikker 
 Utlåns- og innleveringsmaskiner 
 Kvitteringsmulighet på SMS, mail eller print 
 Alarmporter 
 Tilstrekkelig skilting for god gjenfinnbarhet 
 God informasjon om hvordan ting fungerer (flyers, plakater, infoskjerm, 

videosnutt) 
 Sjokkselgere med populære titler, hurtiglån og annen utvalgt litteratur. 
 Et stabilt nettverk. De selvbetjente utlånsmaskinene er den eneste muligheten til 

å låne materiale, og dersom systemet går ned, vil det være til irritasjon. 
 Nødvendig teknisk oppsett for automatisk regulering av lys og maskiner 
 PA-anlegg for beskjeder over høyttaler. 
 Overvåkingskameraer 
 Hylleleser 
 Elektrisk dørlås 
 Kabling 

Og: 

 Deler av biblioteket må kunne låses av. 
 Det må være mulig å kontakte en ansatt eller et vaktselskap. Et nødnummer må 

være tydelig slått opp. 
 BIBITS (leverandøren av biblioteksystemet) vurderer å innføre en 

bibliotekvakttjeneste. 
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TILTAK 2: AMBULERENDE SKOLEBIBLIOTEKAR 

Skolebibliotektjenesten reguleres av Lov om grunnskolen og den vidaregåande 
opplæringa (opplæringslova): 

§ 9-2. Rådgiving og skolebibliotek 

Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om 
sosiale spørsmål. Departementet gir nærmare forskrifter. 

Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. Departementet kan gi nærmare forskrifter. 

Dagens skolebibliotekordning i Vestby kommune administreres av RO skole. Ved 
skolebibliotekene i kommunen er det i skolens budsjett kun avsatt noen timer pr uke til 
å være samlingsstyrer. I gjennomsnitt har samlingsstyrerne 2,5 timer pr uke til rådighet. 
Budsjettene til innkjøp av bøker og andre medier og den bibliotekfaglige kompetansen 
ved skolene varierer. For å møte skoleelevenes behov for tilfredsstillende 
bibliotektjenester foreslås en ny organisering av skolebibliotektjenesten, kalt 
«Ambulerende skolebibliotekar». Prosjektet krever en egen utredning i samarbeid 
mellom RO kultur og RO skole, men hovedtrekkene i planen vil være som følger: 

 Alle kommunens skolebibliotek skal ha en flytende boksamling. Det vil si at alt 
materialet registreres i en base og kan vandre fritt fra en skole til en annen. 
Transportordning er nødvendig. 

 Det ansettes bibliotekarer i to årsverk, som skal jobbe med skolebibliotekene i 
kommunen. De skal være en del av folkebibliotekets arbeidsgruppe og ha kontor 
på folkebiblioteket, men også være ute på de enkelte skolene. 

 Det bevilges en årlig sum til nyinnkjøp av bøker og annet materiell.  
 Biblioteksystemet Mikromarc, som allerede finnes på folkebiblioteket, installeres 

på alle skolene. 
 Bibliotekarenes oppgave vil være registrering av bøker og annet materiale, 

samlingsutvikling, veileding av elever og lærere, formidling og å være 
inspiratorer som er gode bokpratere og gir elevene lyst til å lese. 

Fordelene med denne ordningen er at:  

Elevene vil få: 

 Større tilgang på god, oppdatert litteratur.  
 Faglig veiledning, boktips og inspirasjon. 
 Opplæring i kildekritikk. Internett er en jungel å orientere seg i, og elevene 

trenger hjelp til å bli gode faktasøkere. 

Kommunen vil få: 

 En mer helhetlig tenkning rundt bibliotektjenesten 
 Ett biblioteksystem som ivaretar hele kommunens bok- og mediesamling 
 Dyktigere og bedre utrustede barn og unge. Å ha en god leseforståelse er 

essensielt for å takle skolehverdagen og en senere studiesituasjon, samt gi en 
livskompetanse. Lesing stimulerer språksansen og utvikler ordforrådet. 

 Trygge, aktive og kunnskapssøkende elever 
 Et kommunalt leseløft for barn og ungdom. 
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TILTAK 3: UTREDE NYE LOKALER FOR VESTBY HOVEDBIBLIOTEK 

Muligheter for å flytte Vestby hovedbibliotek til lokaler på gateplan utredes.  Lokalene 
skal tilpasses et soneinndelt bibliotek (områder med ulike funksjoner).  

Riktig plassering er essensielt når det gjelder bibliotekets framtid – eller framtidens 
bibliotek. Å ha lett tilgjengelige lokaler på gateplan vil være avgjørende for et 
velfungerende bibliotek i Vestby sentrum. Dernest er det viktig å være lokalisert der det 
også tilbys andre aktiviteter. Når skissen for hvor Vestby sentrum skal ligge er klar, må 
biblioteket være med i planene. Det kan ta lang tid før et nytt sentrum i Vestby er 
etablert. I mellomtiden bør det utredes om hovedbiblioteket kan få en mer 
hensiktsmessig plassering.   

Med en utvidelse av bibliotekarealet og en ny tenkning rundt soneinndeling av lokalet, 
hadde det vært enklere å få til det som er ønskelig. Biblioteket skal være et sted der det 
myldrer! 

Skisse til soneinndeling: 

 Arrangementslokale med scene og fast oppsett av stoler samt lyd- og lysanlegg 
 Små avskjermede områder til stille lesning og studiegrupper 
 Samtalekroker. Disse bør være hyggelige, intime og i et tilstrekkelig antall. 
 Lekearealer til små og mellomstore barn. Her bør det også være stoler som er 

egnet til å amme i. 
 Eventyrhule som er innredet for å kunne krype inn i å bli fortalt for 
 Popkult-avdeling for ungdom 
 Spillareale, med mulighet til å kunne spille alene eller sammen med andre 
 Kafé med tilgang til tidsskrifter og aviser 

 
Til dette trengs det fleksibelt areal. Bokreolene vil med tiden bli færre, da mange av de 
fysiske bøkene vil bli kassert til fordel for nye medier. Gulvplassen vil da bli frigjort til 
andre formål. Gjøremål som kan lokke folk inn i biblioteket legges slik at de lett kan sees 
fra utsiden, for eksempel kafé og lekeareale. Glassvegger ut mot gata vil være et stort 
pluss. I dette området bør det være tilstrekkelig med eksponeringsmøbler. En led-
skjerm bør plasseres her. Boksamlingen kan med hell plasseres i hjertet av biblioteket, 
som en stille oase. Biblioteket skal ha mindre arbeidsstasjoner til veiledning av 
publikum, og rommet skal være med på å gi nye inntrykk og impulser, samtidig som det 
skal være mulig å trekke seg tilbake. 
 
Med denne typen sonetenkning vil bibliotekslokalet kunne romme alle de ulike 
behovene som er nevnt tidligere. 

En utredning av framtidige lokaler fro Vestby hovedbibliotek skal også vurdere om det 
er mest hensiktsmessig å beholde dagens lokaler og den må sees i sammenheng med en 
framtidig kulturarenaplan. 
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TILTAK 4: UTREDE UTVIDELSE AV SON BIBLIOTEK 

Muligheten for å utvide lokalene til Son bibliotek utredes, samt muligheten for å bruk av 
lokalene som kulturarena, eventuelt i sambruk med andre kommunale tjenester. 

Biblioteket i Son har i dag en strategisk og god plassering. En samlokalisering av flere 
tilbud er imidlertid også ønskelig i Son. Her kan det for eksempel være servicekontor, 
turistinformasjon, havnekontor, ungdomstilbud, kafé og bibliotek. Ved en utvidelse av 
plassen vil det også være naturlig å sette av plass til et formidlings/arrangementslokale. 
Dette lokalet kan også brukes til scenekunst, noe som er et uttalt behov i Son. Her trengs 
det både et sted der det kan lages produksjoner, et sted for framføring og lagerplass til 
rekvisitter og utstyr.  

En utvidelse av lokalitetene bør gjennomføres i tilknytning til dagens plassering og 
lokaler. Det vil være uhensiktsmessig å entre bibliotekets beliggenhet. Det er liten tvil 
om at dagens beliggenhet til Son bibliotek gjør det velegnet til kulturformål, noe det også 
brukes til ved forskjellige anledninger. Nærheten til Son torg og Glenneparken gjør at et 
utvidet bibliotek vil kunne supplere eksisterende kulturtilbud og kulturarenaer. 
Bygningen kan fylle flere funksjoner, som backstage, formidlingslokale, utstillingslokale 
og produksjonslokale.  

En utredning av framtidige lokaler fra Son Bibliotek skal også vurdere om det er mest 
hensiktsmessig å beholde dagens lokaler og den må sees i sammenheng med en 
framtidig kulturarenaplan. 

TILTAK I PERIODEN 2015 TIL 2017 

 

Tiltak Økonomi Gjennomføring 

1 Meråpent 
Bibliotek 

Investering Vestby bibliotek: 
565 000,- 

Investering Son bibliotek: 448 000,- 

Årlig drift: 24 000,- 

Vurderes som nytt tiltak 
ved rullering av 
handlingsprogrammet 

2 Ambulerende 
skolebibliotekar 

Estimert årlig drift: 1 500 000,- Vurderes som nytt tiltak 
ved rullering av 
handlingsprogrammet 

3 Utrede nye 
lokaler for Vestby 
bibliotek 

Tiltaket krever egen utredning og 
sak for kommunestyret 

Sak og utredning legges 
fram for kommunestyret 
innen juli 2016. 

4 Utrede utvidelse 
av Son bibliotek  

Tiltaket krever egen utredning og 
sak for kommunestyret 

Sak og utredning legges 
fram for kommunestyret 
innen juli 2016. 
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