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Årsrapport 2016 
VIRKSOMHETSBESKRIVELSE - MÅL OG RESULTATKRAV 

 

Bergen Offentlige Bibliotek        
 

 

 

Bergen Offentlige Bibliotek skal være en demokratisk 

kunnskaps- og kulturarena som er godt kjent blant og 

lett tilgjengelig for alle byens borgere 

 
2016 ble et svært godt år for biblioteket med 1 439 527 

besøkende og 2,7 % økning fra 2015 som da var det høyest målte 

besøkstallet på 10 år. Byrådets ambisjon om økte besøkstall er så 

absolutt oppnådd. 

 

 Hovedbiblioteket hadde hele 9,2 % økning i besøkstall, og det var 

også god økning på Loddefjord, Oasen og Ytre-Arna filialer. 

Det var et aktivt år med hele 50 008 deltakere på arrangement, 

en økning på 11,6 %. 

 

Bibliotekene har i flere år prioritert lesetiltak for barn og unge. I 

2016 økte utlån av barnebøker med 7,1 % og biblioteket låner nå 

ut flere bøker til barn enn til voksne. Utlånet av bøker til voksne 

viser også en økning på 4,4 % mens interessen for musikk og film 

minker for hvert år.  

 

Bergen Offentlige Bibliotek har ambisjoner er å være lett 

tilgjengelige, og i februar 2016 åpnet Bergens første meråpne 

bibliotek i Loddefjord. Med meråpent bibliotek menes at 

publikum kan bruke biblioteket utenfor betjent åpningstid etter 

kontrakt med biblioteket. Bibliotekene på Oasen og i Loddefjord 

var også åpne om sommeren for første gang. Med unntak av de 

minste bibliotekene på Landås og i YtreArna er nå alle bibliotek 

åpne om sommeren. 

 

 

 

Bergen Offentlige Bibliotek er et utviklingsorientert og 

utadvent bibliotek og har i 2016 gjennomført mange 

prosjekter og satsinger. 

 
  Prosjektet UNG Læring 2015-2016 har vekket oppmerksomhet 

utover landets grenser. I prosjektet har en i samarbeid med 

Bergen Arkitekthøyskole arbeidet fram et eget bibliotekrom for 

ungdom der de unge selv har vært medvirkende i utforming av 

rom og innhold. Det har også vært ansatt unge i alder 14-18 i 

prosjektet. 

 

Biblioteket har særlig mange innvandrer som brukere og har 

tilrettelagt aktiviteter for hverdagsintegrering som språkkafe og 

pc-kurs. Her fikk vi i 2016 også besøk av kronprinsesse Mette-Marit 

som hadde lest om bibliotekets språkkafe og ønsket å besøke 

biblioteket. 

 

 

 
 

FAKTA OM  

VIRKSOMHETEN: 

Resultatenhetsleder: 

Leikny Haga Indergaard 

Brutto utgifter i 2016: 

kr.  76.679.327 

Antall ansatte i 2016: 

xxx 

Antall årsverk i 2016: 

89,59 

Antall brukere i 2016: 

1 439 527 besøkende 

Adresse til hjemmeside: 

www.bergen.kommune.no 

Søk på aktuell resultatenhet 

 

 

 

http://www.bergen.kommune.no/
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Digital inkludering er et annet stikkord for bibliotekets satsinger. 

Det er gjennomført kurs i enkel bruk av data for både eldre og 

innvandrere i samarbeid med Voksenopplæringen og Røde Kors. 

Biblioteket har også arrangert Kodeklubber for barn, Girl-techfest 

for jenter, World Peace Game for ungdomsskolen  og Makerfest 

for teknologifrelste. 

 

Barnas bokpris var årets nye lesestimuleringstiltak for barn. Her 

deltok over 600 barn i avstemmingen om årets best likte 

barnebok. Leseknappen og Lesefrøprosjekt i barnehager i 

levekårsområder er andre tiltak som bidrar til økt interesse for 

litteratur og lesing blant barna. Barnebokkonferansen Se og Les 

ble arrangert for 2. gang i februar 2016. 

 

Biblioteket har fått arenautviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket 

og har i 2016 opprustet barneavdelingen på Hovedbiblioteket og 

fått bedre fasiliteter for arrangement på filialene. 
  

  

  

  

 

Spesielle hendelser i 2016  

– evt. organisatoriske endringer etc. 
 

 Biblioteket i Loddefjord ble Bergens første meråpnebibliotek i 

februar 2016. Publikum kan nå bruke biblioteket utenfor 

åpningstid etter avtale med biblioteket. 

 

Barnas Bokpris ble utdelt første gang i januar 2016. 

 

Bergen Offentlige Bibliotek ble nominert til publikumsprisen av 

Norsk Publikumsutvikling. 

 

 
  

 


