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Til medlemmer og varamedlemmer i
Styret for Sølvberget KF og administrasjon

REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

LHAU-13/6486-3

38574/13

27.05.2013

Møteinnkalling

Utvalg:

Styret for Sølvberget KF

Møtested:

Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget

Møtedato:

03.06.2013

Tid: kl. 15.30

Med dette innkalles til møte.
Eventuelt forfall må meldes snarest til utvalgets sekretær, telefon 91 66 48 30.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Før møtet:
Orientering om:
-

Nye Sølvberget
Kapittel 13

Saksliste
Saksnr.
13/13

Arkivsaksnr.
13/6486
GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE 18.03.2013

Side

Innstilling:
Protokoll fra møte 18.03.2013 godkjennes.
14/13

13/5322
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013

Innstilling:
Styret for Sølvberget KF tar rapport for 1. tertial 2013 til orientering.

15/13

13/6224
ÅPNINGSTIDER FOR SØLVBERGET KF

Innstilling:
Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til nye åpningstider for biblioteket på Sølvberget
16/13

13/3500
NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014 - HØRING

Innstilling:
Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til uttalelse, slik den fremkommer av
saksutredningen.

17/13

12/13235
UTVIKLINGSSTRATEGI FOR KAPITTEL - FRAMDRIFTSPLAN

Innstilling:
Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.
18/13

13/5565
LØNNSUTVIKLING PÅ SØLVBERGET KF

Innstilling:
Styret for Sølvberget KF tar rapporten om lønnsutviklingen på Sølvberget til orientering.
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STAVANGER PARKERING KF

Saksfremlegg
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

LHAU-13/6486-1

38460/13

27.05.2013

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF

13/13

03.06.2013

GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE 18.03.2013
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 18.03.2013 godkjennes.
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REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

SBO-13/3298-4

20896/13

20.03.2013

Møteprotokoll

Styret for Sølvberget KF
Møtested:

Kiellandrommet, 2. etasje Sølvberget

Møtedato:

18.3.2013

Tid: kl. 15.30

Møteleder: Merete Eik

Til stede på møtet
Medlemmer:
Forfall:
Varamedlemmer:
Dessuten møtte:
Tilhørere:

Merete Eik, Per A. Thorbjørnsen (tilstede tom sak11/13),
Gulale Samiei, Eilef A. Meland, Sigrun H. Grøtteland

Kulturhussjef Marit Egaas og Susanne Borg (sekretær) fra
administrasjonen.
6
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13/3298
GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR STYREMØTE 18.02.2013
SØLVBERGET KF

Behandling:
Felles forslag fra styret om følgende tillegg sak 4/13: Oppfølging av årsplan legges inn i
tertialrapporteringen.

Vedtak:
Protokoll fra møtet 18.2.2013 godkjennes med følgende tillegg:
Saksnr.
4/13 13/579
Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til årsplan 2013. Oppfølging av årsplan
legges inn i tertialrapporteringen.

9/13

12/13192
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012

Behandling:
Innstilling til vedtak:
Styret for Sølvberget KF anbefaler bystyret å gjøre slikt vedtak:
Årsregnskap for Sølvberget KF 2012 godkjennes med et regnskapsmessig overskudd på kr
1 665 941 som avsettes til foretakets disposisjonsfond. Årsberetning for 2012 godkjennes.
Styret for Sølvberget KF fatter i tillegg følgende vedtak:
1) Mindreforbruk i driftsregnskapet, 1 665 941 disponeres som følger, under forutsetning av
at bystyret godkjenner regnskapet:
a) Nye Sølvberget kompetanseheving
kr
200 000
b) Sølvberget blir miljøfyrtårn
kr
100 000
c) Åpningsarrangement og markedsføring ny 1. etasje
kr
100 000
d) Avsatt til disposisjonsfond for 2012
kr
1 265 941
Sum disponering
kr
1 665 941
2) Merforbruk i 2010 på kr 61 211 dekkes inn av mindreforbruk 2011. Resterende settes av
til disposisjonsfond.
3) Finansiering KLP egenkapital dekkes ved overførsel fra driftsregnskap til investering. For
2012 er dette kr 109 887.
Meland fremmet følgende forslag til tillegg punkt 1:
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Nytt e) Avsatt til gallerivirksomhet kr

250 000

Nytt f) Avsatt til disposisjonsfond kr 1 015 914
Eik, Thorbjørnsen, Grøtteland, Samiei fremmet forslag om tilleggspunkt:
Nytt 4) Ytterligere disponering av disposisjonsfond, herunder også galleridrift, bes
foreslått av administrasjonen.
Votering:
Forslag Meland 1 stemme
Forslag Eik, Thorbjørnsen, Grøtteland, Samiei 4 stemmer

Vedtak:
Styret for Sølvberget KF anbefaler bystyret å gjøre slikt vedtak:
Årsregnskap for Sølvberget KF 2012 godkjennes med et regnskapsmessig overskudd på kr
1 665 941 som avsettes til foretakets disposisjonsfond. Årsberetning for 2012 godkjennes.
Styret for Sølvberget KF fatter i tillegg følgende vedtak:
1) Mindreforbruk i driftsregnskapet, 1 665 941 disponeres som følger, under forutsetning av
at bystyret godkjenner regnskapet:
a) Nye Sølvberget kompetanseheving
kr
200 000
b) Sølvberget blir miljøfyrtårn
kr
100 000
c) Åpningsarrangement og markedsføring ny 1. etasje
kr
100 000
d) Avsatt til disposisjonsfond for 2012
kr
1 265 941
Sum disponering
kr
1 665 941
2) Merforbruk i 2010 på kr 61 211 dekkes inn av mindreforbruk 2011. Resterende settes av
til disposisjonsfond.
3) Finansiering KLP egenkapital dekkes ved overførsel fra driftsregnskap til investering. For
2012 er dette kr 109 887.
4) Ytterligere disponering av disposisjonsfond, herunder også galleridrift, bes foreslått av
administrasjonen.

10/13

12/9563
NY ORGANISERING PÅ SØLVBERGET

Vedtak enstemmig:
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1. Styret for Sølvberget KF godkjenner ny hovedstruktur for Sølvberget KF.
2. Den nye organiseringen trer i kraft fra 1. juni 2013.
3. Ny organisering vil utløse særskilte lønnsforhandlinger, og det søkes rådmannen om
tilleggsbevilgning for å dekke ekstra kostnader.

11/13

13/2933
LØNNSPOLITISK DOKUMENT FOR SØLVBERGET KF 2013

‘
Vedtak enstemmig:
Styret godkjenner lønnspolitisk dokument for Sølvberget KF 2013.

12/13

13/1934
KULTURHUSSJEFEN ORIENTERER 18.03.2013

Vedtak:
Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Stavanger,

Merete Eik
leder

Per A. Thorbjørnsen
nestleder

Gulale Samiei
medlem

Eilef A. Meland
medlem

Sigrun Hetland Grøtteland
medlem
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SØLVBERGET KF

Saksfremlegg
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

MEG-13/5322-1

31372/13

27.05.2013

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF

14/13

03.06.2013

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2013
Forslag til vedtak:
Styret for Sølvberget KF tar rapport for 1. tertial 2013 til orientering.

Sak 14/13

Saken gjelder
Tertialrapport 1. tertial 2013. I denne saken er rapportering om økonomi, HMS og statistikk
samlet i en sak. I tillegg rapporteres det om status for viktige mål og tiltak i 2013.

Økonomi
Økonomisk status for Sølvberget KF 30.04.13
BUDSJETT
(TUSEN)

REGNSKAP
(TUSEN)

FORBRUK
%

30 LØNNSUTGIFTER

44 025

13 147

30

31 DRIFTSUTGIFTER
INVENTAR, UTSTYR OG
32 MASKINER

12 513

2 441

20

13 317

2 948

22

33 KJØP AV TJENESTER

7 819

2 256

29

34 OVERFØRINGER

2 944

887

30

35 FINANSUTGIFTER

4 074

882

22

84 692

22 561

27

36 INNTEKTER

SUM UTGIFTER

-2 645

-790

30

37 REFUSJONER

-6 905

-1 547

22

-69 901

-20 442

29

-5 241

-4 505

86

-84 692

-27 284

32

0

-4 723

38 OVERFØRINGER
39 FINANSINNTEKTER
SUM INNTEKTER
TOTAL

Årsbudsjettet til Sølvberget, medregnet prosjektene, er kr 84,6 millioner. Av disse er
tilskuddet fra kommunen kr 53,6 millioner. Ved utgangen av 1. tertial er samlet forbruk
27 %, etter at husleie, strøm og finanskostnader er periodisert. Et snitt for 4 måneder
tilsvarer et forbruk på 36 % på lønnsrelaterte konti og 33 % på øvrige driftskonti. På
inntektssiden har vi fått inn 27 % av det som per i dag ligger inne i budsjettet.
Totaltallene for Sølvberget KF inneholder både drift av bibliotek og de store prosjektene.
Når det gjelder drift av bibliotek ligger sum utgifter på 32 %, helt i tråd med budsjettet. Mye
av prosjektaktiviteten skjer i løpet av høsten og sum utgifter skal derfor være lave første
tertial. Kort oppsummert er kostnadene og inntektene i første tertial omtrent som budsjettert.
Sølvberget KF er i sluttfasen av kinoombyggingen og i startfasen av Nye Sølvberget. Vi
forutsetter at sluttoppgjør for følgekostnader kinoombyggingen blir som budsjettert og at
kostnader forbundet med omorganisering og fysisk ombygging av Sølvberget vil bli omtrent
som budsjetter.
Det må plass ny leieavtale mellom Stavanger Eiendom for både Sølvberget og
Kulturbanken. I tillegg er Sølvberget i sluttfasen forhandlinger om ny kafe i 1. etasje. Utfall av
disse avtalene kan påvirke budsjett og økonomisk resultat for Sølvberget.
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Helse, miljø og sikkerhet
Kinoombyggingen er nå i sluttfasen og Sølvberget har fokus på å få huset tilbake i en
akseptabel stand. Dette gjelder for de ulike inngangspartier, lagerrom, magasin, fellesrom
og så videre. Disse må nå gjøres ferdige og rengjøres slik at vi begynne arbeidet med å
flytte inn i disse lokalene. Det er også viktig at varme og ventilasjon reguleres inn slik at vi får
gode arbeidsforhold.
Sølvberget gjennomfører en stor omorganisering. Der er nye ledere ansatt og alle ansatte
har levert inn et kartleggingsskjema med ønsker om arbeidsoppgaver og arbeidssted.
-

-

-

-

Noen stikkord fra HMS-arbeidet så langt:
Sølvberget har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IAavtale) gjeldende fra 23.04.13. Sølvberget har tidligere vært en del av Stavanger
kommunes IA-avtale, men det er nå kommet opp at foretakene må inngå egne
avtaler.
Sykefraværet for 1. kvartal er 7,5 %.
Det er utarbeidet en HMS plan basert på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen
2012. Hovedfokusområder er arbeidsomfang og organisering av arbeidet, ledelse,
service og kvalitet. Denne skal følges aktivt gjennom året.
Det avholdes månedlige møter i HMS-gruppen/AMU med hovedfokus å ferdigstille
lokale etter ombygging samt prosess med omorganisering.
Det er avholdt 9-samling om førstehjelpsskrin og et møte med vekterne på huset.
Videre er det utarbeidet et nytt opplegg for introduksjon av nyansatte. Det er også
informert om AKAN på alle avdelingsmøter.
Vi deltar hver 14. dag på brukermøte for kinoprosjektet.
Sosiale tiltak: påskefrokost, film og mat i regi av kinoen.

Aktivitet
Kort om noen av tiltakene i årsplanen:
-

Offisiell åpning av ny første etasje er utsatt til 18. oktober 2013 på grunn av
forsinkelser kinoutbyggingen og følgene av denne. Det er gjennomført konkurranse
for innkjøp av inventar, og arbeid med klargjøring pågår for fullt.

-

Styret for Sølvberget har vedtatt ny organisering, gjeldende fra 01.06.13. Det er
ansatt tre nye fagsøyleledere, og arbeid med kartlegging og innplassering av øvrige
ansatte pågår.

-

Det er utlyst konkurranse om utleie av kafelokaler, og forhandlinger pågår.

-

Sølvberget har hatt redaksjonelt ansvar for antologien som er årets bok i «Hele
Rogaland leser». Prosjektet starter 31. august, med offisiell lansering i Stavanger.
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-

Sølvberget startet utlån av e-bøker på norsk 23. mars. Foreløpig er dette en
forsøksordning som omfatter Kulturfondbøker fra 2012. Det arbeides med å utvikle
Sølvbergets app for to nye plattformer. Sølvberget har fått støtte fra
Nasjonalbiblioteket til dette.

-

Det er gjennomført konkurranse for kjøp av sikkerhetstjenester.
Formannskapet har oppnevnt en politisk arbeidsgruppe som skal bistå Sølvberget i
arbeidet med en disposisjonsplan for Kulturbanken.
EU har bedt om utfyllende informasjon om prosjektet Shahrazad, stories for life.
Dermed er prosjektets regnskap enda ikke gjort opp og godkjent,
18. april var Sølvberget vertskap for en frokostmøte der Miljøverndepartementet og
minister Bård Vegar Solhjell inviterte til diskusjon om «Hva er god bypolitikk i
Stavanger»?
Prosjektet Digital samarbeid og utvikling (DUS) har hatt oppstartsmøte i Bergen.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og
Stavanger for å styrke den digitale kompetansen og dele kunnskap mellom
bibliotekene.
Samarbeidsavtale om skolebibliotek mellom Stavanger kommune og Sølvberget KF
er revidert for å harmonere med ny organisering på Sølvberget. Det er ikke foretatt
endringer i det faktiske innholdet.
Avtalen med Stavanger Guideservice om drift av Valbergtårnet er forlenget fram til
01.10.2013. Det pågår samtaler med Museum Stavanger om overtakelse av
driftsansvaret.

-

-

-

-

En detaljert status for årsplan 2013 følger som vedlegg til tertialrapporten.

Statistikk
1. tertial 2012 1. tertial 2013
Utlån alle bibliotekavdelinger

263 137

Besøk hovedbibliotek

259 300

Besøk Madla bibliotek

44 989

Besøk på Sølvbergets nettsider
Arrangement/brukerorienteringer

119 572
178

240 539

% utv 2012-2013
-

269 273
43 132
121 035
227

9%
+4%

-

4%

+1%
+ 28 %

Utlån/besøk
Etter et år med kinoutbygging og stengte avdelinger i perioder, er det gledelig at besøket
øker igjen, selv om første etasje ikke er åpnet. Det er besøket i Musikk og filmbiblioteket
som øker mest (se statistikkvedlegg), selv om utlånet går mest ned her. Dette kan forklares
med at innleveringsanlegget i perioder har vært stengt, og at det da har vært manuell
innlevering her. I tillegg var denne avdelingen stengt en periode i fjor.
Når det gjelder utlånet, fortsetter dette å gå ned. Dette er en nasjonal trend, som etter hvert
blir nokså tydelig. Det blir viktig framover å følge denne utviklingen nøye å se på hvilke deler
av samlingen som fortsatt brukes mye, og hvilke deler som erstattes av elektroniske kilder.
Men det blir også viktig å finne andre indikatorer for å måle aktiviteten på Sølvberget, og
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ikke minst for digitale tjenester. Vi har i statistikkvedlegget tatt med en oversikt over bruk av
nettjenester og sosiale medier.
Arrangement
Det er en overordnet strateg for Sølvberget å satse på arrangement og aktiviteter som
fremmer interessen for samlingene våre. Arrangementsaktiviteten økende og
publikumstilstrømningen til arrangementene er stor, både for voksne og barn.
Arrangementene i regi av Internasjonalt kulturnettverk er et flott tilskudd til Sølvbergets
arrangementsprogram, og en viktig årsak til at antall arrangement for voksne øker. Musikkog filmbiblioteket har også startet med sine arrangement igjen.

Antall klassebesøk/brukerorienteringer ble betydelig redusert i fjor på grunn av
kinoutbyggingen. Nå er det vanlig aktivitet igjen her, noe som viser tydelig på statistikken.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef

Saksbehandler: Marit Egaas
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Statistikkvedlegg
Besøk/utlån
Besøk Stavanger bibliotek
Kulturbiblioteket
Faktabiblioteket
Barne- og ungdomsbiblioteket.
Musikk- og filmbiblioteket
Sum hovedbibliotek
Stavanger fengsel
Madla filial
Samlet besøk Stavanger bibliotek

1. tertial 2012 1. tertial 2013 % utvikling
81 979
55 553
62 766
59 002
259 300
1 214
44 989
305 503

74 930
59 994
63 517
70 832
269 273
1 505
43 132
313 910

-9 %
8%
1%
20 %
4%
24 %
-4 %
3%

Utlån Stavanger bibliotek totalt

263 137

240 539

-9 %

Bruk av nett-tjenester
Besøk på Sølvbergets nettsider
Besøk på Nord-Sør biblioteket
Fornying av lån på nett
Reservering av bøker på nett

119 572
17 052
81 %
50 %

12 1035
27 833
79 %
51 %

1%
63 %
-2 %
2%

Facebook 2013 (antall følgere)
Sølvberget
Kapittel
Musikk- og film
Barnebiblå
FB totalt:

6571
5178
3505
1224
16478

Twitter 2013 (antall følgere)
Sølvberget
Kapittel
Musikk- og film
Twitter totalt:

2775
4934
2629
10338

biblioteks blogger 2013 (antall
besøk)
Mfblogg.no
Tegneserieblogg
Bibliotekarene anbefaler
Kapittel.no 2013
Arrangement (antall)
Arrangement for voksne
Arrangement for barn
Brukerorientering voksne
Brukerorienteringer barn

1237
2153
3400
2891

62
71
17
28

63
81
25
58

2%
14 %
47 %
107 %
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Arrangement totalt

178

227

28 %
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Sølvberget KF – Årsplan 2013 (status mai 2013)
Resultatmål
2013
Arbeide
langsiktig og
strategisk for å
utvikle
Sølvberget som
attraksjon og
møteplass i
Stavanger
sentrum

Tiltak

Status

-

Utarbeide plan for framtidsrettet
utforming av Sølvbergets 2.-4. etasje, der
4. etasje omformes til publikumsarealer.
Lage strategi for utvikling av Kapittel de
neste fem årene.
Lage plan for utvikling og finansiering av
galleri, som vurderes ved rullering av
Handlings- og økonomiplanen.
Starte strategiarbeid for å legge bedre til
rette for etnisk mangfold, i forhold til
publikum, samarbeidspartnere og
ansatte.
Samarbeide med andre kulturaktører og
organisasjoner i Stavanger sentrum.
Gi innspill til kommunedelplanen for
Stavanger sentrum
Arbeide for at det lages ny
opparbeidelsesplan for Arneageren, og at
utgiftene til dette vurderes ved rullering av
Handlings- og økonomiplanen.
Alle barn som vokser opp i Stavanger bør
få 3 bibliotekbesøk i løpet av
grunnskolen. Lage en plan hvordan dette
kan realiseres i ny organisasjon.
Utvikle Skolebiblioteksentralens tilbud
som en del av Nye Sølvberget

Fase 1 kartlegging
avsluttet 2.5

Åpne ny 1. etasje med utvidede
åpningstider og god informasjon om
tilbudene i hele Sølvberget.
Bedre eksponering av en aktuell
mediesamling.
Lesesirkel på nett og flere lesesirkler
fysisk på biblioteket, bl.a. for
fremmedspråklige.
Åpne deler av magasinet for publikum
Forbedre og tilpasse systemet for telling
av publikum og dokumentasjon av digital
formidling.
Ny kafe fra høsten 2013.

Utsatt til oktober 2013

Målrettet bruk av sosiale medier.
God intern informasjon om egne
arrangement
Gjennomføre arrangement og aktiviteter
knyttet opp mot «Hele Rogaland leser
2013».

Pågår
Pågår

-

-

-

-

-

Øke besøket
med 10 % fra
høsten 2013

-

-

-

Øke
gjennomsnittsbesøket pr
arrangement
med 10 %

-

Styresak mai 2013
Legges inn i HØP

Ikke startet

Pågår,
To ansatte har deltatt i
arbeidsgrupper
Meldt inn til Stavanger
kommune, park og vei
Ikke startet

Ikke startet

Når 1. etasje åpner
Ikke startet

Ikke startet
Forhandlinger pågår

Oppstart 31.08.2013
Ferdig når 1. etasje
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-

-

Sølvberget skal
være en god
integreringsarena

-

-

-

-

Økt bruk av
digitale tjenester

-

-

-

Videreutvikle
Kulturbanken
som
arbeidsplassfelleskap og
kulturarena

-

-

Presentere plan

-

Oppruste Kult.kjelleren som ny
arrangementsarena.
Stemmerettsjubileet 2013 skal prege
programvirksomheten, spesielt Kapittel
og aktiviteter før Stortingsvalget 2013.
Utvikle gode programserier med midler
fra Den kulturelle spaserstokken.

åpner

Etablere miljøarbeidertjeneste for
ungdom fra høsten 2013, dersom søknad
om storbymidler innvilges.
Løpende dialog med
innvandrerorganisasjonene. Samarbeid
om kulturkafeer og andre aktiviteter.
Fortsette prosjektet litteraturformidling,
språkutvikling og IKT i samarbeid med de
andre storbyene.
Invitere alle nye klasser ved Johannes
læringssenter til brukerorientering.
Arrangere lesestunder på andre språk
enn norsk.

Ikke avklart

Sølvbergets app utvikles for to nye
plattformer.
Betaling av gebyr via app og automat.
Oppstart utlån av e-bøker.
Øke den digitale formidlingen av barneog ungdomslitteratur på nettsidene og
prøve ut bruk av ipad for barn på
biblioteket
Se på muligheter for å tilby den musikken
vi har digitalisert og annen musikk fra
Rogaland gjennom strømmetjenester og
andre digitale løsninger
Oppstart forprosjekt for valg av nytt
biblioteksystem.
Starte utviklingsprosjekt for å heve digital
kompetanse hos ansatte i samarbeid
med de andre storbyene.

Planlegging pågår

God oppfølging av nåværende og
potensielle leietakere
Markedsføre utleiemuligheter og etablere
godt system for å følge opp dette.
Løpende dialog med festivaler,
kulturaktører og andre aktuelle
samarbeidspartnere.
Forbedre rutinene for HMS.
Dialog med Stavanger kommune og
vernemyndigheter om framtidig bruk.

Pågår

Utarbeide prosjektplan for utvikling av

Arbeid pågår, styresak til

Pågår
Gjelder bokpraten og
sanger fra 2. etasje og
Rogalyd/Biblåsession

Pågår

Pågår

Pågår
Ikke startet

Ikke startet
OK
Pågår
Pågår

Ikke startet
Oppstartsmøte april

Venteliste på utleie
Pågår
Ikke startet
Pågår
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for Kiellandsenter
/Litteraturhus
som vekker
begeistring.

-

Styrke
Sølvbergets
omdømme

-

-

Økt trivsel og
stolthet over
arbeidsplassen

-

-

-

Jobbe smartere
og unngå
dobbeltarbeid

-

-

-

-

Kiellandsenter/Litteraturhus i
Kulturbanken
Aktuelle resurspersoner trekkes med i
prosessen.
Avklare ideer og formaliteter i forhold til
MUST og Kulturdepartementet.
Løpende dialog med andre
samarbeidspartnere og politikere.

høsten
Referansegruppe
etablert

Utarbeide ny kommunikasjonsstrategi
Engasjere de ansatte til å være
ambassadører i sosiale mediekanaler
Aktiv deltakelse på lokale og nasjonale
kulturarenaer.
Aktiv deltakelse i media.
Være til stede på festivaler og eksterne
arrangement. Eksempel: Speiderleir
2013.
Systematisk HMS arbeid for å sikre at
Sølvberget er et trygt sted å være for alle.

Pågår, ferdig mai

Ny organisasjonsmodell som medvirker til
at ansvar og myndighet blir klart definert,
og at den enkelte medarbeider får stor
innflytelse på egen arbeidssituasjon.
Godt opplegg for informasjon og
medvirkning i omstillingsprosessen.
Eksterne foredragsholdere inviteres for å
inspirere ansatte i den pågående
omstillingsprosessen.
Systematisk arbeid med oppfølging av
medarbeiderundersøkelsen, slik at total
skår øker med 10 % ved neste måling.

Vedtatt, implementering
pågår

Ny organisering som tilpasser
arbeidsmengden til de personalressurser
vi har, samtidig som vi ivaretar kvaliteten
på tjenestene vi leverer publikum.
Innføre nytt system for turnusplanlegging.
Tydelig ansvar for arenaer og teknisk
utstyr, slik at utleie av møterom og
avvikling av arrangement blir profesjonelt
og attraktivt.
Plan for kompetanseheving i ny
organisasjon med hovedvekt på
personalet i 1. etasje og etablering av nytt
lederteam.
Nye avtaler for mediekjøp og
vektertjenester.

Kartlegging av de
enkeltes ønsker foretatt.
Arbeid med ny
plassering pågår.

Pågår
Politisk arbeidsgruppe
oppnevnt

Ikke startet
Pågår
Pågår
Sommer 2013
Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Ikke startet.
Ikke startet
Ikke startet
Gjennomført.
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SØLVBERGET KF

Saksfremlegg
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

MEG-13/6224-1

36982/13

27.05.2013

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF

15/13

03.06.2013

ÅPNINGSTIDER FOR SØLVBERGET KF
Forslag til vedtak:
Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til nye åpningstider for biblioteket på Sølvberget
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Saken gjelder
Forslag til nye åpningstider for biblioteket på Sølvberget fra høsten 2013.

Bakgrunn for saken
I dag har biblioteket på Sølvberget følgende åpningstider:
Musikk- og filmbiblioteket:
Man-tor: 10-21, fre: 10-17, lør: 10-16, søn: 12-16 (61 t pr uke)
Kultur- og faktabiblioteket og Barne- og ungdomsbiblioteket:
Man-tor: 10-19, fre: 10-17, lør: 10-16, søn: 12-16 (53 t pr uke)
Det er søndagsåpent i perioden september – april.
Sølvberget KF åpner ny første etasje for publikum høsten 2013. Dato for den offisielle
åpningen er satt til 18. oktober. Da blir det etablert en hovedinformasjon i første etasje og
mange tjenester samles her. I de andre etasjene blir dagens informasjonsskranker erstattet
med informasjonspunkt. Det legges opp til stor grad av selvbetjening i første etasje, slik at
området i perioder med lite besøk eller lite spørsmål, kan ha lav bemanning. Dette er en
omlegging som gjør det mulig å utvide åpningstidene i første etasje ganske mye.
Foreløpig beholdes nåværende åpningstider i resten av biblioteket, bortsett fra at det bare er
første etasje som er åpen på søndager. Planlegging av omlegging av 2. – 3. etasje og
åpning av 4. etasje for publikum pågår nå, og vil bli gjennomført om ca. 1 år. Det vil da også
ses på løsninger med større grad av selvbetjening i enkelte områder. I forbindelse med dette
vil også åpningstidene i øvrige etasjer vurderes på nytt. Erfaringene fra første etasje vil også
være viktige for å vurdere behovet for utvidede åpningstider i andre områder.

Forslag til nye åpningstider fra høsten 2013
1. etasje (72 t pr uke)
Mandag – fredag
0800-2100
Lørdag
1000-2100
Søndag
1200-2100
2. – 3. etasje (49 t pr uke)
Mandag – fredag
1000-1900
Fredag
1000-1700
Lørdag
1000-1600
Søndag
stengt

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef
Saksbehandler: Marit Egaas
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SØLVBERGET KF

Saksfremlegg
REFERANSE

JOURNALNR.

DATO

MEG-13/3500-2

32970/13

27.05.2013

Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF

16/13

03.06.2013

NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014 - HØRING
Forslag til vedtak:
Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til uttalelse, slik den fremkommer av
saksutredningen.
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Saken gjelder
Kulturdepartementet har sendt NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014 ut på høring, med frist
1. juli 2013. Utvalget har utredet utviklingen i norsk kulturpolitikk med hovedvekt på perioden
etter 2005, og gitt sin vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i
årene fremover. De har foretatt en bred analyse og foreslår tiltak på en rekke områder
innenfor kulturpolitikken.
Sølvberget står på høringslista, og det er derfor naturlig at Sølvberget KF sender sin egen
høringsuttalelse. Stavanger kommune sender også en uttalelse, som etter planen legges
fram for KKI 5. juni.

Forslag til uttalelse fra Sølvberget KF:

Generelle merknader
Det er veldig bra at det legges stor vekt på folkebibliotekene som en del av den kulturelle
grunnmuren, og at utvalget uttrykker bekymring over manglende satsing på bibliotekene.
Staten har begrensede virkemidler når det gjelder utvikling av folkebibliotekene. Derfor er
det avgjørende at kommunene er bevisste på at bibliotekene ikke er «kakepynt», men et
viktig virkemiddel i lokal utvikling, for å bygge kunnskap, gi opplevelser og for å skape
attraktive møteplasser
Den viktigste bibliotekutviklingen foregår i dag i de største bibliotekene, som bruker store
ressurser på dette sammenlignet med Nasjonalbiblioteket og fylkesbibliotekene. Det blir
viktig å få til gode samarbeidsløsninger, slik at utviklingen i storbybibliotekene kan bidra til å
løfte mindre bibliotek.
Bibliotekenes oppdrag må spisses og gjøres tydelig:
 Folkebibliotekene bidrar til å bygge kunnskap i hele befolkningen, hele livet.
Digitalisering av offentlige tjenester stiller nye krav til digital kompetanse blant
innbyggere. Her bør folkebibliotekene spille en viktig rolle.
 Folkebibliotekene skal formidle bredde og kvalitet, uavhengig av kommersielle
interesser. Denne rollen må bli tydeligere, spesielt fordi bokhandlerne blir stadig mer
fokusert på bestselgere. Dette er uavhengig av format, det er innholdet som er viktig,
og det gjelder ikke bare litteratur, men også film og musikk.
 Folkebibliotekene må styrke sin rolle som nøytral møteplass i lokalsamfunnene ved å
invitere samarbeidspartnere inn til å ha møter og arrangement der. Folkebibliotekene
er, og skal i enda større grad være en arena der vi kan møte folk som er ulike oss
selv.
For å få dette til, trengs vilje lokale til å satse på bibliotekene. Men det trengs også nasjonal
satsing på infrastruktur og utviklingsarbeid.

Merknader til spesifikke punkter og kapitler
11.10: Film
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Det har i Kulturløftet I og II vært satset på norsk filmproduksjon, noe som er veldig positivt.
Nå bør tida være inne for en større satsing på formidling av norsk film og opprettholde
tilbudet av smalere film og kunstfilm. De sentrale kommunale kinoene ser på kinoen som en
kommersiell virksomhet. Derfor bør styrking av filmklubber, cinematek, festivaler og
alternative distributører være sentralt framover.
Etter at Kulturdepartementet overførte en rekke av disse oppgavene til
bransjeorganisasjonen Film & Kino har dette medført en rekke utfordringer for filmkulturelle
tiltak. Sviktende dvd-salg har gitt Film & Kino et betydelig redusert inntektsgrunnlag.
Nedskjæringer for 2013 har blant annet medført til nedleggelse av cinematekene i Stavanger
og Lillehammer. Film & Kino la i april fram budsjettkutt for 2014 som innebærer at:


filmkulturelle tiltak for barn og unge ved de regionale filmsentrene i sin helhet faller bort i
2014
 støtten til cinematekdrift utenfor Oslo faller bort i 2014
 støtten til filmfestivalene halveres fra 2014
 budsjettkuttene også vil omfatte den støtten Film & Kino gir til import og distribusjon av
kvalitetsfilmer og barnefilmer på kino og DVD.
 Bygdekinoen blir dyrere for spillestedene og reduksjonen av spillesteder fortsetter, noe
som særlig rammer barn og unge i distriktene.
(http://www.kino.no/incoming/article1099416.ece)
En helhetlig filmpolitikk som sikrer filmformidling ved siden av en sterk filmproduksjon bør
være et satsingsområde fremover. Kulturdepartementet ser nå på muligheten for å øke
inntektene til Film & Kino gjennom nye avgifter for blant annet såkalt klikkefilm.
Departementet bør istedenfor ta tilbake en del av oppgavene som ble gitt Film & Kino i 2009
for å sikre mer stabile tildelingsrammer for filmkulturelle tiltak.

Oppfølging av konkrete tiltak eller områder
9 Demokrati, rettferdighet, mangfold
Mangfoldighet i kulturtilbudet må sikres ved å arbeide aktivt på flere nivå:
Mot publikum
Programinnhold skal reflektere mangfoldet i samfunnet, samt appellere til innvandrerbefolkningen som er underrepresentert som publikum. Kulturinstitusjoner som mottar
offentlig støtte må dokumentere hvordan de jobbe aktivt med dette.
- Fremme minoritetsgruppers kulturelle uttrykksformer
- Prisnivå på billetter er en viktig faktor å gjøre ulike kulturtilbud lett tilgjengelig for alle
- Markedsføring og riktig informasjon som treffer målgruppen
Mot egne ansatte
Samfunnets mangfold skal reflekteres blant de ansatte i kulturinstitusjoner. Innvandrere kan
ha spisskompetanse på hva som kan fange våre nye landsmenn som programinnhold, samt
hvordan å nå ut til dem med riktig informasjon.
Mot egne styrer
Samfunnets mangfold må reflekteres i styrene til kulturinstitusjonene. Dette kan jobbes aktivt
med ved hjelp av bevisste rekrutteringsprosesser for å fange opp kompetente
styremedlemmer med multikulturellbakgrunn.
Ulike råd og utvalg
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Samfunnets mangfold skal reflekteres i ulike råd og utvalg som tildeler midler til
kulturproduksjoner både på nasjonalt og lokalt nivå. Ulike bakgrunn sikrer samtidig at
kvalitetsbegrepet kan utvides/oppdateres.

15.5.1 Lokalsamfunnets kulturelle arenaer – biblioteket
I det nylig framlagte forslag til endringer i Lov om folkebibliotek er folkebibliotekenes
samfunnsoppdrag beskrevet:
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.
For å få til det løftet for folkebibliotekene som er nødvendig, trengs kommunal vilje til å satse
på bibliotekene, men det trengs også statlig medvirkning, bla. på følgende områder:


Kulturdepartementet må være tydeligere i sine føringer i forhold til statlig samordning
av kultur- og bibliotekpolitikken, samt samarbeid mellom forskjellige
kulturinstitusjoner. En nasjonal digital infrastruktur og en nasjonal politikk for utlån og
formidling av digitale ressurser vil være viktig å få på plass.



Folkebibliotek bør også kunne bli nasjonale eller regionale kulturbygg, og på denne
måten være modellbibliotek og bidra til å løfte hele sektoren.


Folkebibliotekene er aktive pådrivere i arbeidet med språk- og leseforståelse. Det
kommer stadig nye elektroniske medier og flere og flere skjemaer og informasjon
finnes kun elektronisk. For å sikre demokrati og ytringskultur, må de som ikke
behersker nye elektroniske tjenester, få hjelp. Folkebiblioteket er det naturlige stedet
der innbyggerne kan bygge opp og vedlikeholde sin digitale kompetanse, og dette
krever en samlet nasjonal satsing for å få til.


Staten satser stort på ressursdeling og fjernlån, men midlene går til
Nasjonalbibliotekets depotbibliotek, som består av avlevert materiale.
Storbybibliotekene er i dag i en situasjon der det settes begrensninger for
fjernlånstjenestene. Lokale bibliotekeiere er lite interessert i å betale for det de ser på
som en nasjonal tjeneste uten at dette kompenseres for. Hvordan fjernlån av e-bøker
skal organiseres, er høyst uklart. Det må lages klare regler for hvordan låneveiene i
et framtidig fjernlånssystem skal være, og hvem som skal betale for dette.
Fylkeskommunenes rolle i fjernlånssystemet må også avklares.



Sølvberget ser fram til at Nasjonalbibliotekets virksomhet nå skal evalueres.
Oppdraget NB har med å være ansvarlig organ for utvikling av digitale
bibliotektjenester ved folkebibliotekene må intensiveres. Muligheten for et felles
biblioteksystem for hele landet bør ses nærmere på, da dette vil gi stor gevinst.



Folkebibliotekene er avhengige av utviklingsmidler, som bør gis til nasjonale prosjekt
med overføringsverdi. Det må gis midler og tilskudd som bidrar til at utviklingen kan
skje med forutsigbare rammebetingelser. Det bør avsettes statlige midler til nasjonale
avtaler om databaselisenser for folkebibliotekene og gratis tilgang og lisenser til
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elektroniske medier som for eksempel e-bøker både på norsk og andre språk. Store
norske leksikon må sikres økonomisk.


Det er viktig at musikk- og filmformidling er til stede i folkebibliotekene, og det er
spesielt viktig å spre norsk musikk til flere enn det som er tilfelle i dag.
Folkebibliotekene bør tilby sine brukere strømmetjenester for musikk. Nå som
innkjøpsordningen for fonogrammer har opphørt, er mer enn noen gang viktig å
kunne tilby alternative kanaler for å formidle musikk.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef

Saksbehandler: Marit Egaas
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REFERANSE
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DATO
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Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF
Styret for Sølvberget KF

30/12
17/13

27.11.2012
03.06.2013

UTVIKLINGSSTRATEGI FOR KAPITTEL - FRAMDRIFTSPLAN
Forslag til vedtak:
Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering.
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Saken gjelder
Styret har bedt om at det lages en plan for videreutvikling av Kapittel. I denne saken
presenteres en plan for arbeidet med denne planen.

Bakgrunn for saken
Kapittel fyller 20 år i 2014, og det er et passende tidspunkt for å vurdere profil, ambisjoner
og posisjon. Kapittel har vokst mye de siste årene. Besøkstallet er nå rundt 10 000. En slik
utvikling gir også grunnlag for vurdering av nye strategier. Vi vil være trygge på at vi benytter
den forbedrede plattformen på en offensiv måte.
Vi bør ta sikte på en fremdeles moderat publikumsøkning, men primært sikre kvalitet i tre
betydninger: kunstnerisk nyskapning/originalitet, styrking av nettverk og utvidelse mot nye
publikumsgrupper.

Formål
Det vil ønsker å få ut av en utviklingsstrategi er en implementerbar plan som beskriver a) en
ny visjonsformulering, b) langsiktige målsetninger, c) ønskede samarbeider og
samarbeidsformer, d) målgruppevurderinger og planer for publikumsutvikling, e) oppdatert
kommunikasjonsstrategi, f) effektivisering av administrasjonen, g) plan for samordning med
andre kommunale prosjekter og målsetninger og h) langsiktig finansieringsplan.

Framdriftsplan og milepæler
Utviklingsstrategien leveres som et enhetlig dokument som vedtas av styret i Sølvberget KF
innen mai 2014. Styret vedtar også et prosjektbusjett som dekker implementeringsperioden
for planen og gjelder 2015-1017. Sammen med disse dokumentene leveres en konkret
handlingsplan for festivalårene 2015 og 2016 som behandles som en orienteringssak.
August 2013, etablere referansegruppe
0)
August-oktober, 2013, kartlegging av referanser, interessenter, mulige eksterne
1)
samarbeidspartnere.
Oktober-november, 2013, utarbeiding av milepælsplan, utkast til visjonsformulering
2)
November-desember, 2013, utkast til organiseringsprinsipper, utredning av nye
3)
større prosjekter og konsolideringstiltak
Desember, 2013, visjonsformulering og disposisjonsforslag behandles av
4)
referansegruppe.
Januar-februar, 2014, målgruppeanalyser og utvikling av profildokument
5)
Februar-mars, 2014, Flerårig budsjett, sonderinger mht knutepunktstatus, vurdering
6)
av nye støttekilder og av økonomisk organisering
Mars, 2014, delutredninger drøftes i referansegruppe
7)
Mars-mai, 2014, utarbeidelse av dokument
8)
Mai 2014, vedtak i styret.
9)
SØLVBERGET
bibliotek- og kulturhussjef
Saksbehandler: Espen Røsbak
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Sakens planlagte utvalgsbehandlinger:

Sak nr.:

Møtedato: Votering:

Styret for Sølvberget KF

18/13

03.06.2013

LØNNSUTVIKLING PÅ SØLVBERGET KF
Forslag til vedtak:
Styret for Sølvberget KF tar rapporten om lønnsutviklingen på Sølvberget til orientering.
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Saken gjelder
Styret for Sølvberget KF har bedt ledelsen om å kartlegge lønnsutviklingen blant de ansatte
på Sølvberget, og hvordan vi ligger lønnsmessig i forhold til andre sammenlignbare stillinger
i Stavanger kommune og andre bibliotek.

Bakgrunn for saken
Som eget foretak i Stavanger kommune må Sølvberget KF ha en god og riktig
lønnsutvikling. For å beholde kompetansen vi har i dag samt være en attraktiv arbeidsplass i
et presset arbeidsmarked med svært lav arbeidsledighet er det viktig å kunne tilby
tilsvarende lønnsvilkår som resten av kommunen, andre bibliotek i regionen og resten av
landet. Da mange av dagens ansatte begynner å nærme seg pensjonsalder er det å kunne
tilby konkuransedyktig avlønning vesentlig med tanke på rekruttering av nyansatte.

Kartlegging av lønnsutviklingen ved Sølvberget KF
Administrasjonen ved personalrådgiver har arbeidet med å kartlegge lønnsutviklingen.
Det er tatt utgangspunktet i fem forskjellige stillingskoder som er et representativt utvalg, og
sett på utviklingen de siste fem årene.
Alle representantene har over ti års ansiennitet og dette er en persons lønnsutvikling, ikke et
snitt.

Stillingskode
8530
7026
8112
6559
4531

Stillingstittel
Rådgiver
Bibliotekar
Spes. Bibliotekar
Konsulent
Saksbehandler

2007
333.200
320.400
345.000
298.500
322.000

2008
356.000
343.000
363.000
327.000
348.400

2009
366.350
353.700
375.000
337.200
359.200

2011
400.750
381.500
420.000
358.300
381.500

Lønnstigning
2012
31 %
422.500
25 %
402.000
22 %
450.000
24 %
370.300
20 %
393.500

Lønnsutviklingen i kommunesektoren
Den samlede lønnsveksten for ansatte i KS-området var i perioden 2006-2011 på 26,5
prosent. Dette tilsvarer en årlig gjennomsnittlig vekst på 4,8 pst.
Til sammenlikning var årslønnsvekst for stats-ansatte i samme periode 27,5 prosent, noe
som tilsvarer en årlig gjennomsnittlig vekst på 5,0 prosent.
Ansatte ved Sølvberget har i perioden 2007 til 2012 hatt en gjennomsnittelig lønnsvekst på
24,4 prosent, det vil si at vi har hatt en lavere lønnsvekst enn resten av stat og
kommunesektoren.
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Samlet årslønnsvekst 2006-2001 i prosent for noen store forhandlingsområder. Per
årsverk. Kilde TBU 2012

28
27
26

Statsansatte

25

Kommuneansatte
Sølvberget

24
23
22

27,5

26,5

24,4

Lønnsnivået hos andre sammenlignbare institusjoner
For å ha et sammenligningsgrunnlag har vi innhentet opplysninger om lønnsnivået fra
bibliotekene i Sola, Randaberg, Sandnes, Bergen og Trondheim, og fra kulturavdelingen i
Stavanger Kommune. Tallene er fra 2012. Ikke alle opererer med de samme stillingskodene,
men vi har satt opp en tabell som viser forskjellene.

Rådgiver

Sola
Stavanger
Kommune,
kulturavdelingen
Bergen
Søvbergetgjennomsnitt
alle ansatte
Sandnes
Randaberg
Trondheim

Bibliotekar

Spesial-bibliotekar

540.000
(tidligere avd.leder)

406.500

425.000 - 443.000

436.266

438.145

450.000

370.685

460.000 - 480.000

390.000 - 410.000

460.000 - 529.000

Konsulent
Saksbehandler
350.900 - 411.000
302.700 - 367.800
(Pluss lokalt tillegg på (Pluss lokalt tillegg på
kr. 12.000)
kr.23.000)

465.000

460.000 - 480.000
465.000 - 509.100

Oppsummering

369.500 - 430.000

369.500 - 430.000

355.700 - 418.000

400.000 - 472.700

405.000

396.020

Sak 18/13
Når vi ser på lønnsveksten til Sølvberget KF er konklusjonen at vi ligger lavt både i forhold til
kommunesektoren og staten. Også når vi sammenligner oss med biblioteker i resten av
landet og kuturavdelingen i Stavanger kommune ser vi at lønnsnivået på Sølvberget KF er
lavere, dette gjelder for samtlige stillingsgrupper.
Kulturhussjefen vil ta dette med videre, både i drøftinger med rådmannen og i framtidige
lønnsfohandlinger.

SØLVBERGET

bibliotek- og kulturhussjef

Saksbehandler: Lotte Løkeland Hovda

