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BU-sak 87/2014 EVALUERING AV LANGÅPENT BIBLIOTEK 

13. februar (BU-sak 04/2014) vedtok bydelsutvalget følgende: 
8. Prosjektkontoret etablerer seg på biblioteket en dag i uka (torsdag formiddag) i en 
prøveperiode fra mars til juni 2014, og sørger på den måten for at befolkningen får et 
langåpent bibliotek på torsdag, samtidig som prosjektkontoret kan møte befolkningen der de 
er. Arenaen skal i første omgang være en medvirkningsarena hvor oppstartmarkeringen skal 
planlegges. Etter oppstartmarkeringen er avholdt skal biblioteket brukes til medvirkning i 
forhold til andre aktuelle prosjekter i områdeløftet. Det avsettes 60.000 til prosjekt Biblioteket 
som møteplass og medvirkningsarena. 
Ordningen med åpent prosjektkontor evalueres etter oppstartsmarkeringen og det skal på 
bakgrunn av dette vurderes en etablering av et permanent tilgjengelig gateplans-
prosjektkontor hvor de prosjektansatte har sin daglige arbeidsplass, møter kan avholdes og 
befolkningen treffer de involverte (etter mønster fra andre områdeløft).  
 
Bakgrunn 
Det er inngått en avtale med Deichmanske bibliotek om at Områdeløft Tøyen finansierer 
langåpent bibliotek 13 torsdager fra 6. mars t.o.m. 19. juni. Biblioteket holder da åpent til kl 
20 (vanlig åpningstid på biblioteket om torsdager er frem til kl 16). Prosjektkontoret i bydelen 
har vært til stede på biblioteket hver torsdag fra kl 16-20. 
 
Evaluering 
Bibliotekets kjellerlokale har vært brukt som en møte- og medvirkningsarena for festkomiteen 
til Tøyenfest, hvor det har vært avholdt 6 møter (inkludert evalueringsmøte). Det har vært 
cirka 15-20 fremmøtte til stede hver torsdag på disse møtene. 
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Bibliotekets kjellerlokale fungerer utmerket som en arena for mellomstore møter. Bibliotekets 
personale er både engasjerte og behjelpelige med å tilrettelegge for møter. Det antas at 
bibliotekets sentrale plassering har gjort det enkelt for folk å komme på festkomitèmøtene. 
Disse møtene har i stor grad bidratt til at prosjektkontoret har fått et bred kontaktnett i 
nærmiljøet. Mange kreative mennesker er også blitt koblet sammen. Tøyenfest ble en suksess 
med rundt 3-4000 besøkende i løpet av dagen; en fest som ble til sammen med beboerne, ikke 
for dem.  
Som «Prosjektkontor» eller «Stikk-innom kontor» fungerer likevel ikke biblioteket optimalt. 
Dette handler om prosjektkontorets kapasitet og bibliotekets utforming, hvor kjelleren er noe 
bortgjemt.  
Veien videre for prosjekt biblioteket som møteplass og medvirkningsarena 
Bydelsdirektøren anbefaler å videreføre ordningen med langåpent bibliotek til kl 20 hver 
torsdag fra over sommerferien, og frem til jul. Bibliotekets kjellerlokale kan brukes som en 
medvirkningsarena – til møter mellom prosjektkontoret og næringsdrivende, referansegruppa 



og andre. Kjelleren blir ikke bemannet opp hver torsdag av prosjektkontoret, da dette blir for 
kapasitetskrevende. Bydelsdirektøren håper at noen av aktivitetsmidler kan brukes til å 
aktivisere kjelleren på biblioteket, slik at biblioteket blir et levende hus. Prosjektkontoret vil 
forhåpentligvis snart flytte inn i Kolstadgata 1, og være tilgjengelig der enkelte dager i uka. 
Det vil også undersøkes omkring andre løsninger for prosjektkontor.  
Personalutgifter 
Biblioteket må bemannes med 2 personer i åpningstiden.  
Periode: 
1.september – 18.desember = 16 operative torsdager 
2 personer betjener biblioteket  
Lønnskostnader er regnet ut for 2 personer i lønnstrinn 30 inkludert alle sosiale 
kostnader.  

Biblioteket åpent kl 20.00 ( + 15 min til å lukke/låse biblioteket) 
kl 16-20.15 x 2 personer = 8,5 timer  
kr 349,50 pr time (fra kl 16 til kl 17)  x 2 personer = kr 699,00 pr dag 
kr 489,30 pr time (40 % tillegg etter kl 17.00) x 3,25= 1590, 225 x 2 personer = 3180,45 pr 
dag 
Kostnader for en torsdag – kr 3879,45 
16 torsdager = kr 62 071,20  
 
 
 
Bydelsdirektøren innstiller bydelsutvalget til å fatte følgende vedtak: 
Det avsettes 65 000 kr til å videreføre prosjekt Bibliotek som møteplass og 
medvirkningsarena ut 2014. Biblioteket skal ikke være fast ukentlig prosjektkontor, men 
brukes som møteplass for prosjektkontoret og referansegruppa, og andre aktuelle 
samarbeidspartnere enkelte torsdager. Bibliotekets underetasje kan utenom disse møtene også 
brukes til andre aktiviteter som kan finansieres gjennom aktivitetsmidler.  
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