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Dagsorden med sakspapirer og referat fra forrige møte ble delt ut i forkant av møtet.  

2014-skjema er revidert i samsvar med det arbeidsgruppen besluttet på forrige møte. 
 
 

1. Dataimport fra biblioteksystemene – status 

Redpill Linpro arbeider med et grensesnitt for import av data fra biblioteksystemene til 

Nasjonalbibliotekets statistikkløsning. En tar sikte på at det skal være mulig å benytte løsningen ved 

rapporteringen av 2015-data. 

 

2. Statistikk for nettjenester – status for prosjekt 

 Aktuelle møtedatoer 

NB har en koordinerende rolle for prosjektet. Det planlegges et oppstartmøte i 

januar. Aktuelle datoer er mandag 26. januar og onsdag 28. januar. Jannicke sjekker 

med prosjektgruppen hvilken dato som passer best. Når dato er bestemt, inviterer 

NB Dansk digitalt bibliotek til å orientere om løsningen som brukes i Danmark. 

 Arena Data avholder seminar om webstatistikk 27.januar: 

http://www.arena.no/webanalyse-2015/  

Seminaret holdes i Oslo. Asker bibliotek er en av innlederene. Eventuelle 

omkostninger ved deltakelse fra prosjektgruppen/arbeidsgruppen dekkes av 

prosjektmidler/NB. 

 

3. Statistikk for kombinasjonsbibliotek: hvilke data skal etterspørres på avdelingsnivå? 

Arbeidsgruppen vedtok på siste møte at data på avdelingsnivå skal innhentes. Dette omfatter både 

kombinasjonsbibliotek og bibliotek med flere avdelinger/filialer. Det vil da være ønskelig med en 

løsning der den samlede statistikken for kommunen rapporteres i hovedskjemaet, og det gis tilgang 

til skjemasider der noen av opplysningene spesifiseres på avdelingsnivå. 

 

Møtet diskuterte hvilke data som det var ønskelig å ta ut på avdelingsnivå. Graden av spesifisering 

på noen av områdene vil avhenge av om data kan importeres fra biblioteksystemene til 

avdelingsskjemaene.  

Følgende områder er aktuelle 

 Utlån (barn/voksne) 

http://www.arena.no/webanalyse-2015/
http://www.nb.no/
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 Besøk 

 Tilvekst (barn/voksne) 

 Årsverk 

 Arrangementer/klassebesøk etc (se punkt 4 på dagsorden) 

 Areal 

 Lese/studieplasser 

 Åpningstider 

 

Målgruppe er vanskelig å rapportere på avdelingsnivå, men i kombinasjonsbibliotek må elever og 

ansatte rapporteres.  

 

Ingen økonomiske data rapporteres på avdelingsnivå. 

 

Data for avstand fra innbyggernes bosted til bibliotek ble diskutert. Denne typen data er det mer 

hensiktsmessig å innhente i andre sammenhenger, i tilknytning til eventuelle mer omfattende 

undersøkelser/prosjekt. Det ble vist til undersøkelser foretatt i Sverige og Canada, og til prosjekt i 

Hordaland http://www.hordaland.no/sorvispunkt . 
 

4. Rapportering av aktiviteter 

Med bakgrunn i den nye bibliotekloven er det ønskelig med en mer spesifisert rapportering av 

aktiviteter i biblioteket. Toril hadde utarbeidet et forslag med bakgrunn i den svenske 

rapporteringen. Det er ønskelig at rapporteringen harmonerer med ISO, nordisk rapportering og 

rapporteringen i den norske kulturstatistikken. 

 

Følgende hovedinndeling diskuteres videre på neste møte: 

 Aktiv formidling 

 Arena for offentlig samtale/debatt 

 Læringsarena 

 Klassebesøk  

 

Det er ønskelig med videre spesifisering under det enkelte hovedpunkt. Det må vurderes om 

klassebesøk skal rapporteres som hovedkategori eller som spesifisering under de øvrige 

hovedgruppene for rapportering. Uansett hvilken løsning som velges, er det viktig å sikre at 

ordinære klassebesøk skilles fra andre aktiviteter. 

 

Eksterne åpne arrangementer (biblioteket låner/leier ut lokaler) må rapporteres særskilt. 

 

5. Gjennomgang av skjema – fortsettelse 

Bestand (fysisk og digital) : ingen endringer 

Det kan bli aktuelt på et senere tidspunkt å rapportere aviser og tidsskrifter særskilt. 

 

Databaser (Antall og bruk):  

Referansedatabaser rapporteres i Andre databaser. Ny inndeling blir 

 Fulltekst 

 Andre databaser 

 

Aldersinndeling aktive lånere: 

Nytt forslag 

 0-18 år 

 19-65 år 

 66 år og oppover 

 

Denne inndeling brukes av ISO og i Sverige 

 

http://www.hordaland.no/sorvispunkt
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6. Tidsplan/milepelplan  

Utgikk 

 

7. Eventuelt 

Bibliofilkunder har erfart at tall som oppgis i uttrekket for statistikkrapportering og tall som 

biblioteket selv tar ut på andre måter, ikke harmonerer (små forskjeller!). Toril og Øystein sjekker 

egne data for å undersøke dette, og samarbeider eventuelt om en henvendelse til Bibliofil. 

 

 

Neste møte blir mandag 23.mars 2015 kl. 10.00 –16.00. 

 

 

Referent: Torill Redse, 13.01.2015. 

 

 


