
Statusrapport og søknad for prosjektår 2 for prosjektet
“Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg”

Oppstart
Prosjektet “Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg” er godt i gang og til sammen jobber
17 ansatte fordelt på tre prosjektgrupper iherdig med å gnage og gruble på store og
spennende problemstillinger.

I juni og juli ferdigstilte vi prosjektplanen og vervet ansatte til å delta i prosjektgruppene. Som
deltaker i prosjektet er de forventet å bruke ca. 7 - 10 arbeidstimer i måneden på
prosjektarbeid. Tirsdag 21. september hadde vi kick-off for prosjektet med alle involverte i
“Hollenderiet” på Drammensbiblioteket. Dagen besto av faglig påfyll, felles lunsj og oppstart
av gruppearbeid.

I oktober reiste prosjektgruppene sammen til Indre Østfold for besøk og omvisning i Tomter
Innbyggertorg og bibliotek, Mysen Innbyggertorg og bibliotek og Askim innbyggertorg og
bibliotek. For de ansatte fra Drammen var det svært spennende å se hvordan
samorganisering og samlokalisering kan gjøres i praksis samtidig som prosjektdeltakerne
fikk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre.

Korona
Prosjektarbeidet har møtt på noen utfordringer når koronapandemien igjen førte til
nedstegninger og stenge tiltak. Vi opplever at det er mer tidkrevende å jobbe frem gode
resultater i gruppene når man kun kan møtes digitalt og ikke har muligheten til fysiske møter.

Vi har måttet endre noen planer og arbeidsmetoder underveis. To fellesturer har blitt avlyst,
med håp om at vi kan få gjennomført det når tiltakene har lettet. Hensikten med turene er
faglig påfyll og inspirasjon ved å se på ulike løsninger for tjenestetilbud og samskapning.
Samtidig er det slik at mange av gruppemedlemmene ikke kjenner hverandre fra før og
sosiale møtepunkter er unektelig viktig for at deltakerne skal føle seg trygge på hverandre og
dermed jobbe godt sammen.

Av det som ble avlyst hadde vi planlagt en arbeidsdag med besøk på Knutepunkt Strømsø
og Knutepunkt Fjell i Drammen kommune og en tur til Oslo med besøk og omvisning i
Deichman Bjørvika og Furuset bibliotek og aktivitetshus. Disse planlegger vi å få
gjennomført i løpet av våren, men det betyr at en del utgifter forskyves og ikke er synlig i
nåværende regnskap.

Samarbeid
17. desember gjennomførte vi i samarbeid med Medvirkningsagentene en digital
heldagssamling med foredrag og workshoparbeid. Pål Isdahl Solberg ledet oss gjennom
dagen med faglig utforskning av temaene medvirkning og tverrsektorielt samarbeid.

Fra januar 2022 har vi startet opp et samarbeid med kompetansesenteret i Drammen
kommune. Kompetansesenteret har som mandat å være en pådriver for arbeidet med
utviklingsinitiativ innen de ulike fag- og tjenesteområdene. Senteret skal ta i bruk og formidle



fremtidsrettet kompetanse og metoder for å støtte og gi kraft til utviklingsarbeidet. Fra
kompetansesenteret har vi fått hjelp av tre ansatte som har gjennomført en digital workshop
med hver av de tre prosjektgruppene. Kompetansesenteret stiller seg også tilgjengelig for å
gi veiledning til prosjektleder og gruppekoordinatorne i hvordan man leder prosjektarbeidet
fremover og sørger for progresjon og resultater fra arbeidet. Det internfaktureres ikke for
denne tjenesten og arbeidstid og ressurser kompetansesenteret bidrar med inngår i
kommunens egeninnsats i prosjektet.

Vi har pågående dialog med flere bibliotek som har testet ut ulike former for samorganisering
og samlokalisering. Vi ønsker å innhente ulike erfaringer fra forskjellige steder og jobber
med å finne en måte å strukturere denne informasjonen på en god måte.

Innbyggerundersøkelsen
Høsten 2021 jobbet prosjektleder og to ansatte fra avdeling for anskaffelser i Drammen
kommune sammen om å utarbeide en kravspesifikasjon for anskaffelse av
konsulenttjenester til innbyggerundersøkelsene. Vi mottok fire tilbud hvorav Opinion vant
konkurransen med tilbud om en telefonundersøkelse (CATI) som innhenter svar fra 1200
respondenter. I januar 2022 startet vi opp med dialogmøter og utarbeidelse av
spørreskjema. Utviklingen av spørreskjema gjøres i tett dialog mellom Opionion og
prosjektgruppene. Undersøkelsen gjennomføres i uke  9 og 10 og vi får rapport med
analyserte resultater samt en presentasjon fra Opionon om hvordan de tolker funnene i uke
13 og 14. Det betyr at vi i april kan begynne arbeidet med å se på resultatene fra
innbyggerundersøkelsen i prosjektgruppene.

Økonomi
En stor del av av støttemidlene fra Nasjonalbiblioteket går til å dekke en halv
prosjektlederstilling og innbyggerundersøkelsen fra Opinion. Andre utgiftsposter kommer
frem i budsjettet. Vedlagt ligger regnskap pr. 14.02.2022. Prosjektåret går fra 1.06.2021 -
31.07.2022. Som det fremgår av regnskapet som ligger vedlagt rapporten har vi pr.
14.02.2022 brukt 364321 kr. av de 700 000 vi fikk i søknadsstøtte og står igjen med 335679
som vil bli brukt innen første prosjektår er omme 31.07.2022. Vi er avhengig av samme
søknadsstøtte i prosjektår 2 for å kunne fullføre prosjektet slik det er planlagt.

I egeninnsatsen inngår de 17. ansatte sine arbeidstimer brukt til prosjektet. Deltakerne er
forventet å bruke 7 - 10 timer i måneden på prosjektarbeid men vi ser at det ofte kan bli litt
mer enn det særlig for de to gruppekoordinatorne. Andre avdelinger i drammen kommune
som legger inn tid i prosjektet er blant annet Avdeling for anskaffelser og
kompetansesenteret. I tillegg kommer arbeidstimene til styringsgruppa som består av
lederteamene i Drammen kommune og Indre Østfold kommune og fylkesbiblioteksjefen.

Oppdatert budsjett pr. 14.02.2022:

Beskrivelse
01.07.2021 -
30.06.2022

01.07.2022 -
30.06.2023 Totalbudsjett



Prosjektledelse 319445 319445 638890

Arbeidsmøter, reiser, adm.kostnader 40000 25555 65555

Organiserte aktiviteter og faglig påfyll for
deltakerne 70555 30000 100555

Konferanse /presentasjon av resultater 55000 50000 105000

Innbyggerundersøkelser 215000 215000 430000

Arbeidsinnsats ansatte 640000 640000 1280000

Design og trykk rapport 60000 60000

Sum utgifter 1340000 1340000 2680000

Egeninnsats 640000 640000 1280000

Nasjonalbiblioteket 700000 700000 1400000

Sum inntekter 1340000 1340000 2680000

Milepælsplan for prosjektår 2:

Beskrivelse Dato

9 Prosjektgruppe x etablert September 2022

10 Første utkast av rapport og modell November 2022

11 Andre brukerundersøkelse er gjennomført Januar 2023

12 Sluttrapport og modell er klar for publisering April 2023

13 Erfaringskonferanse er gjennomført Mai 2023

Søknad for prosjektår 2

Vi ønsker med denne statusrapporten å søke om 700 000 kr. til å gjennomføre prosjektår 2 i
prosjektet. Om noe er uklart eller dere savner informasjon vennligst ta kontakt.


