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Fremtidig organisering av UB - evaluering av de sam menslåtte avdelingene 
 
I møte 13.09.2007 gjorde styret ved Universitetsbiblioteket vedtak om å slå sammen 
Spesialsamlingen og billedsamlingen, samt Det historisk-filosofiske og Det 
samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek (sak 16/20071. Det ble fattet følgende vedtak i 
saken: 
 

1.   Billedsamlingen og spesialsamlingene organiseres som én avdeling med én 
avdelingsleder. Det utlyses internt på UB en stilling som avdelingsleder for den nye 
avdelingen. Bibliotekdirektøren får fullmakt til å utforme utlysingstekst for stillingen 
(enstemmig). 

2.   Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek organiseres 
som én avdeling, med én avdelingsleder. Det utlyses internt på UB en stilling som 
avdelingsleder for den nye avdelingen. Bibliotekdirektøren får fullmakt til å utforme 
utlysingstekst for stillingen. Styret oppnevner en arbeidsgruppe som får ansvar for å 
igangsette evaluering av de sammenslåtte avdelingene i løpet av inneværende 
styreperiode. Arbeidsgruppen skal også fungere som ressursgruppe for direktøren og 
styret når det gjelder informasjon om og fremdrift av koordinert aktivitet mellom UBs 
enheter (vedtatt med 7 stemmer mot 1). 

3.   (Opprinnelig pkt. 5.) Endringene som er omtalt i pkt. 1-2 i vedtaket ovenfor iverksettes 
med virkning fra den dato det er tilsatt avdelingsledere for de to nye avdelingene, 
fortrinnsvis fra 1. januar 2008 (enstemmig). 

 
Som en oppfølging av punkt to i vedtaket ønsker nå Bibliotekdirektøren å sette i gang en 
evaluering av de to sammenslåingene. Evalueringen foreslås gjennomført på følgende måte: 
 

1) Egenevaluering gjennomføres ved de to avdelingene (frist 15. september 2009) 

2) Det iverksettes en spørreundersøkelse på hele UB som foretas av en ekstern og 
uavhengig part (frist 15. september 2009) 

3) Det settes ned en arbeidsgruppe som koordinerer prosessen og utarbeider en samlet 
rapport basert på de to evalueringene (frist 20. oktober 2009) 

4) Rapporten/prosessen blir en del av strategiarbeidet høsten 2009 

 
                                                 
1 http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2007/si070913.htm 
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Bibliotek for samfunnsfag og humaniora samt Avdeling for spesialsamlinger bes basere 
egenevalueringen rundt følgende punkt: 
 

• Hvilke eventuelle positive erfaringer har man fått etter sammenslåingen? 

• Hvilke eventuelle negative erfaringer har man fått etter sammenslåingen? 

• Hva er, sett under ett, avdelingens totale inntrykk av sammenslåingen? 

• Andre forhold som man ønsker å nevne 

 
Bibliotekdirektøren ønsker også å sette ned en arbeidsgruppe som kan koordinere 
prosessen videre. Den bør bestå av medlemmer fra Personal- og organisasjonsavdelingen, 
bibliotekdirektøren, avdelingsledernivået ved UB, en tillitsvalgt fra tjenestemanns-
organisasjonene samt fra administrasjonen, som også får i oppdrag å stille med sekretær. 
Bibliotekdirektøren vil komme med forslag til navn i styremøtet etter å ha konsultert IDU.  

Forslag til vedtak: 
 
Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å iverksette evaluering av de sammenslåtte avdelingene i 
henhold til punktene som er skissert i saksframlegget. Bibliotekdirektøren og styreleder gis 
fullmakt til å oppnevne representanter i arbeidsgruppen. IDU oppnevner selv en representant 
fra tjenestemannsorganisasjonene. 
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