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VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV

Navn på resultatenhet       

Brukere: Utviklingstrekk innenfor 
resultatenhetens tjenester i 2013
Hovedbiblioteket hadde stor suksess med 43 % publikumsøkning 
på arrangementer i forhold til året før. Satsing på leselysttiltak og 
søndagsåpent bibliotek førte til en økning i utlån av bøker til barn 
på 11,4 % samme sted, dette medfører i tall mer enn 10 000 ekstra
utlån av barnebøker.

Lov om folkebibliotek er endret, og det er en sterkere vektlegging
av aktiv formidling og at biblioteket skal være et uavhengig 
møtested og en arena for offentlig samtale og debatt. Dette 
gjenspeiler seg i bibliotekets tjenester for 2013. 

Biblioteket har gjennomført viktige utviklingsprosjekt både på det 
digitale feltet og leselysttiltak. I tillegg har det vært både 
ombygginger og flyttinger med nye  
selvbetjeningsautomater på filialene i Fana, Loddefjord, Oasen 
og Åsane. Hovedbiblioteket har også hatt noe ombygging i 
forbindelse med ny inngang.. 

Brukere: Resultatenhetens hovedmål / 
satsingsområder i 2013 - måloppnåelse
De minste filialene opplevde nedgang i aktivitet. Besøkstallet for 
hele Bergen Offentlige Bibliotek ble1 240 360 besøkende, omtrent
som i 2012. Måltallet om 2 % økning ble dermed ikke oppnådd. 
Mens antall deltakere på arrangement økte med 5,2 % totalt. 

Biblioteket har lykkes godt både med søndagsåpent og med 
leselysttiltak. Utlånet av bøker til barn har økt i perioden. 

Prosjektet Bergen leser har vakt stor oppmerksomhet og mye 
engasjement rundt lesing og litteratur. Den ukentlige språkkafeen 
for voksne som ønsker å lære bedre norsk har samlet 50-60 
personer hver uke. 

Nedgangen i utlån var på 3,9 %. Dette skyldes mindre interesse 
for film og musikk mens utlånet av bøker utgjør en større del av 
utlånet. Andel bøker er nå på 67,1 % av totalen.  

Biblioteket er med i et forsøk med e-bøker og lånte ut 5714 
ebøker i 2013. I tillegg er det foretatt et stort digitaliserings- og 
formidlingsarbeid, og biblioteket rundet 1 million treff på bilder 
utlagt på nettstedet flickr.

FAKTA OM 
VIRKSOMHETEN:

Resultatenhetsleder:

Leikny Haga Indergaard

Brutto utgifter i 2013:

kr.  71 450 485,00

Antall ansatte i 2013:

119

Antall årsverk i 2013:

87,12

Antall brukere i 2013:

130 000

Adresse til hjemmeside:

www.bergenbibliotek.no

Søk på aktuell resultatenhet

http://www.bergenbibliotek.no/
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Medarbeidere: Tiltak for å bedre arbeidsmiljø, 
bedre likestilling og gi lavere sykefravær
Servicekurs for alle ansatte. HMS-runde på alle bibliotekene med 
oppfølging. 80 % av de ansatte er kvinner, er mer balansert 
kjønnsfordeling tilstrebes.

Miljøtiltak og 
energiøkonomisering
En er fremdeles ikke helt i havn med miljøsertifiseringen.

Spesielle hendelser i 2013 
– evt. organisatoriske endringer etc.
Biblioteket markerte både Stemmerettsjubileet og Språkåret med 
egne arrangementer og utstillinger.
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