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Årsrapport 2014
VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV

Bergen Offentlige Bibliotek       

Brukere: Utviklingstrekk innenfor 
resultatenhetens tjenester i 2014
Bergen Offentlige Bibliotek har hatt fokus på arrangement og 
avholdt hele 1604 arrangement i 2014. Publikumsoppslutningen 
økte med 18,9 % fra 2013. Året startet med Se og les, en stor 
nasjonal barnelitteraturkonferanse med over 400 deltakere. 

Bibliotekets satsing på barn og unge viser resultater. Utlån av 
bøker til barn utgjør nå 35,58 % av totalutlån. På hovedbiblioteket
har utlån av barnebøker økt med 18,5 % på to år. Den største 
aktiviteten for barn og unge foregår i bydelene.

Biblioteket åpnet et nytt rom for ungdom våren 2014. Prosjektet 
var et samarbeid med Bergen Arkitekthøgskole og rommet ble 
bygget av arkitektstudenter etter en prosess med 
brukerinvolvering av ungdom fra ulike miljø i byen.

Det ble etablert servicesenter på Hovedbiblioteket, og stor 
oppslutning rundt aktiviteter som språkkafe, leksehjelp og 
laptopkurs for begynnere i prosjektet DEL (digital inkludering)

Hovedbiblioteket er midt i en ombyggingsprosess med ny, 
universelt utformet inngang mot Bergen Storsenter og ny kafe i 
inngangspartiet. 

Det ble installert trådløst nett og selvbetjeningsautomat for 
innlevering av bøker på Landås filial. 

Brukere: Resultatenhetens hovedmål / 
satsingsområder i 2014 – måloppnåelse

Publikumsoppslutningen på arrangement har steget med 100 % 
fra 2010, til 40 768 deltakere i 2014. 

Totalt var antall besøk1 206 560 og 1 245 131 utlån i 2014. Besøket 
er omtrent det samme som i 2013, men biblioteket nådde ikke 
målet om 2 % økning. 

Utlånet av bøker går opp og utgjør nå 69 % av totalt utlån, mot 
61 % i 2010.Det er mindre interesse for lån av musikk og film.
. 
Biblioteket har igangsatt flere store utviklingsprosjekt med statlige 
midler, bl.a. prosjekt om digital inkludering, digitalisering, 
musikkprosjekt, barnelitteraturkonferanse og dialog med ungdom
om bibliotekrom  

FAKTA OM 
VIRKSOMHETEN:

Resultatenhetsleder:

Leikny Haga Indergaard

Brutto utgifter i 2014:

kr.  75.229.234

Antall ansatte i 2014:

119

Antall årsverk i 2014:

87,5

Antall brukere i 2014:

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
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, men har 
tatt fatt på prosessen igjen.

Spesielle hendelser i 2014 
– evt. organisatoriske endringer etc.
Ingen organisatoriske endringer i 2014
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