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Statusrapportering og ny søknad, 2021/76 

Prosjektet Biblioteket som et nav i lokalsamfunnet etter kommunesammenslåingen er i gang. 

Oppstarten ble noe forsinket, hovedsakelig på grunn av koronatiltakene, men var i gang fra 

september/oktober 2021. 

Vi søker om forlengelse av prosjektet slik det er etablert i dag, med en støtte på 150 000 for neste 

prosjektår. Planlagt prosjektavslutning er nå sommeren 2023. 

Formålet med prosjektet er (siterer fra søknaden): 

(…)  å utforske og etablere metoder for samarbeid med både sivilsamfunn og offentlige virksomheter om å 

bevare og styrke aktive, lokale fellesskap i kommunedelene Finnøy og Rennesøy. 

(…) å jobbe sammen med ildsjeler, lokale foreninger, innbyggertorg, skoler og andre kommunale tjenester 

ønsker vi å oppnå: 

• Å identifisere den nye rollen bibliotekene har som bidragsyter og aktør i lokalsamfunnene etter 

kommunesammenslåingen mellom Rennesøy, Finnøy og Stavanger 

• Å bruke samskaping som metode for å utvikle aktivitet og tjenester i kommunedelene Rennesøy, Finnøy og 

Madla, som bidrar til å bygge gode fellesskap og motvirke ensomhet. 

Resultatene og erfaringene som gjøres gjennom prosjektet kan legge et fundament for en videre utbygging av 

konseptet på Sølvberget og i Stavanger kommune 

Etter revidering av budsjettet tilpasset støtten fra Nasjonalbiblioteket, valgte vi å konsentrere 

arbeidet til kommunedelen Rennesøy.  

Å etablere et godt samarbeid med andre aktører i Stavanger kommune som har innbyggerkontakt er 

viktig for suksess i prosjektet. Leder for Innbyggerdialog er derfor invitert med i prosjektets 

styringsgruppe, sammen med to ledere fra Sølvberget. Det er i tillegg opprettet en arbeidsgruppe 

bestående av de ansvarlige for henholdsvis bibliotek, innbyggertorg og frivilligsentral i Vikevåg 

kommunedel. Rebecca Egeland fra Sølvberget (filialansvarlig på Rennesøy) er prosjektleder, frikjøpt 

fra andre oppgaver i 25% stilling. 

Prosjektleder og arbeidsgruppe har gjennomført flere tiltak for å få lokalsamfunnet i dialog om 

mulige publikumstjenester. Det har blant annet vært gjennomført åpne møter om bydelsutviklingen, 

et politisk debattmøte om resultater av kommunesammenslåingen og et «demokrativerksted» med 

elever i ungdomsskolen. Det er tatt i bruk digitale samhandlingsverktøy 

Det vil bli gjennomført flere tiltak av samme type (innbyggermøter, verksteder), og det er også planer 

om å invitere dagsentret i kommunedelen til to orienteringer om biblioteket og innbyggertorget. 

Det er valgt ett større hovedcase i 2022 for samskaping med lokalmiljøet: reetableringen av 

Rennesøydagen. Denne aktivitetsdagen går av stabelen i august og planleggingen blir et 

samskapingsprosjekt med lokalmiljøet. Det blir etablert en ressursgruppe med folk fra ulike 

befolkningsgrupper til å planlegge program og gjennomføring. 

Økonomi: vedlegger regnskapsrapport med kostnader i prosjektet t.o.m 31.1.2022. Kostnader til 

noen arrangement er ført andre steder og gjenspeiles ikke i rapporten. 

(elektronisk godkjent) 

Espen Røsbak 

Leder Opplevelse, Sølvberget 
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 Regnskap 

ALLE LØNNSPOSTER (25% stilling)          74 870  

MAT ANSATTE/EKSTERNE 3 286 

TRANSPORTUTGIFTER ANDRE (IKKE ANSATTE) 3 366 

HONORAR ARTISTER/FORFATTERE/LYDTEKNIKERE 1 500 

ANDRE STATSTILSKUDD/REFUSJONER -150 000 

  

Prosjektbalanse per 1.2.2022 -66978 
 

 

(elektronisk godkjent) 

Anne Torill Stensberg 

Bibliotek- og kulturhussjef 


