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Brutto utgifter i 2018:
Kr. 90.528.000

Sykefravær 2018:
7,3%

Antall ansatte i 2018:
142

Antall årsverk i 2018:
92,87

Antall brukere i 2018:
1 362 945 besøkende

Adresse til hjemmeside:
www.bergen.kommune.no
Søk på aktuell resultatenhet

Brukere: Utviklingstrekk innenfor resultatenhetens tjenester i 2018
Bergen Offentlige Bibliotek hadde svært stor aktivitet i 2018 med 1970
arrangement, en økning på 4 % fra 2017 og ny rekord. Det har vært størst økning i
læringsaktiviteter og klassebesøk for barn, for voksne kurs i digitale ferdigheter og
språkkafeer.
Biblioteket utvidet sine tjenester med Meråpent bibliotek på Fana der publikum
kan besøke biblioteket også på tider når det ikke er betjening. Biblioteket på Ytre
Arna fikk også utvidet sine åpningstider med lørdagsåpent bibliotek.
Brukere: Resultatenhetens hovedmål og satsingsområder i 2018 måloppnåelse
Det har vært stor interesse for lån av både vanlige bøker og e-bøker. Det ble utlånt
1 220 633 enheter, av dette var 78,4 % trykte bøker. Bibliotekene på Fana, Landås
og Loddefjord hadde størst utlånsøkning. Lån av barnebøker gikk opp 5, 8 %.
Satsingen på tilbud til barn viser gode resultater, på Hovedbiblioteket gikk utlån til
barn opp hele 16 % i 2018.
Biblioteket har fremdeles et sparsomt tilbud av e-bøker, men kunne i løpet av 2018
tilby et større utvalg enn tidligere. Dette medførte en økning i utlånet på 67,8 % fra
2017. Mens lån av musikk og film i fysiske formater minker hvert år.
Biblioteket hadde 57 475 deltakere på arrangement i 2018. Det er avholdt 3

festivaler, en tospråklig fortellerfestival, en ungdomsfestival og en bibliotekfestival
samt en konferanse om barne- og ungdomslitteratur.
Biblioteket hadde flere store prosjekt i 2018. Rom for møter var et
inkluderingsprosjekt i samarbeid med Innvandrerrådet i Hordaland, Hordaland
fylkesbibliotek og finansiert av Gjensidigestiftelsen. Grønn Fun prosjektet om
miljøbevissthet hadde som mål å synliggjøre biblioteket som en arena for grønn
tenkning og - handling, og å styrke bydelsbibliotekenes rolle som en aktuell
møteplass i nærmiljøet. Grønn Fun ble da en del av Fun palaces prosjektet der en
etablerte samarbeid på tvers av ulike enheter i kommunen til en felles innsats for å
gjøre Bergen til Norges grønneste storby. Andre store prosjekt var Digital
førstehjelp, Tro og Livssynsdialog, Skitt og kanel om kildekritikk i media og Den
andre røynda, et VR-prosjekt der en også utarbeidet veiledning i bruk av
VRteknologi til andre bibliotek. Biblioteket hadde mange samarbeidsprosjekt med
andre aktører som Studentersamfunnet og Festspillene i Bergen.
Medarbeidere: Tiltak for å bedre arbeidsmiljø,
bedre likestilling og gi lavere sykefravær
Biblioteket har hatt større arbeidsrelatert sykefravær enn tidligere, og har derfor
hatt fokus på oppfølging av sykemeldte med aktiv bruk av bedriftshelsetjenesten.
Det ble foretatt kartlegging av arbeidsplasser med ergoterapeut og nødvendige
tiltak for tilrettelegging er satt i gang. Flere ansatte med publikumsbetjening ble
tilbudt vaksinering.
Miljøtiltak og energiøkonomisering
Det er iverksatt tiltak ifb ventilasjon og varmestyring. Forsøket med bioposer
fungerte dårlig og det er bestilt poser til hjemlån i kraftigere materiale for å
begrense bruk av plastposer. Det er fortsatt fokus på papirsvinn.

Spesielle hendelser og organisatoriske endringer i 2018
Sak om bibliotekstruktur i Bergen var oppe til behandling. Som en del av
Kulturarenaplanen ble det vedtatt at Bergen skulle ha bydelsbibliotek med
møteplassfunksjon i alle bydeler. Bystyret bevilget midler til etablering av
bydelsbibliotek på Laksevåg og Sletten i 2019.
Hovedbiblioteket har sprengt kapasitet, og har i 2018 fått gjennomført prosjekt
med ny Brannvernrapport, Mulighetsstudie for å åpne magasin for publikum og
utredning om Rom- og funksjonsprogram. På bakgrunn av dette har biblioteket
fått bevilget midler fra 2019 til oppgradering i en 4 års plan slik at
publikumskapasiteten økes til 1000 samtidige brukere mot 750 i dag.
I 2018 har biblioteket fått nytt biblioteksystem og en er i gang med overgang til
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Bergen kommunes IKT-drift. Biblioteket er ellers midt i et generasjonsskifte og har
fått mange nyansatte i 2018.

