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PROTOKOLL fra møte i Universitetsbibliotekets styre 18. juni 2009,
kl. 11.15 – 13.00

Møtested: Møterom 3330, UB, Stein Rokkans hus, Nygårdsgt. 5, 3. etasje.

Til stede fra styret:

Representanter for fakultetene: Jan S. Vaagen (leder), Hilde Hetland (nestleder), Nils Erik 
Gilhus, Vigdis Broch-Due

Representanter for de tilsatte ved 
Universitetsbiblioteket:

 
Rune Kyrkjebø, Kirstine Folmann

Studentrepresentanter: Ingen
Forfall: Tallak Liavåg Rundholt, Pål Mikkel Vika
 
Fra administrasjonen: Randi E. Taxt, Marie Morken, Jens E. Reinton

S 14/2009 Protokoll fra forrige styremøte ved UB 02.04. 2009 - godkjenning
Sak nr. 2009/1889

Protokollen fra forrige styremøte 02.04. 2009 ble godkjent.

S 15/2009 Orienteringssaker
Sak nr. 2009/1889

a) Strategiarbeidet ved UB – statusrapport.
Det foreligger nå rapporter fra de fleste strategigruppene ved UB. Det vil bli arrangert en UB-
dag 15. oktober, der strategiarbeidet ved UB vil være hovedtema. Bibliotekdirektøren håper 
flest mulig av styremedlemmene har anledning til å delta på denne dagen.
Universitetsstyresaken om UB er utsatt til høsten. Det antas derfor at funksjonstiden til de 
nåværende medlemmene i UBs styre vil bli forlenget.

b) UH-nett Vest
Det er organisert en bibliotekgruppe under UH-nett Vest, med Tove Pemmer Sætre fra 
Høgskolen i Bergen som leder. UB har fått ansvar for gruppens arbeid med nasjonale lisenser 
for elektroniske ressurser.
Vedlegg:
Forslag til mandat og tiltaksplan for arbeidsgruppe for bibliotek
Prosjektforslag om opprettelse av et regionalt innkjøpskonsortium for lisensierte e-ressurser

side 1 av 4

http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/Sr-090402.pdf
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/Prosjekt regionalt konsortium_komRET_.pdf
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/tiltaksplan UH-nett Vest.pdf
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/S15-2009-orienteringer-06-18.pdf


c) Prosjekt for analyse av forsknings- og publikasjonsdata ved UiB.
Notatet ”Innspill til UiBs forskningsmelding – punkt 3 publisering” fra Dag W. Aksnes ble delt 
ut på møtet.
Vedlegg: Notat fra Randi E Taxt

d) Open Access – økt tilgang til norske forskningsresultater fra UiB.
Universitetsstyret vedtok på møte 30.04.09 (sak 39) bl.a.: ”UB gis ansvar for informasjons- og 
tilretteleggingsarbeid for fagmiljøene”. Det legges fram en egen sak om dette for UBs styre 
senere.
Saksforelegg til møte i Universitetsstyret 30.04.09, sak 39:
http://www.uib.no/ledelsen/organisering/universitetsstyret/saklister-universitetsstyret/saklister-
universitetsstyret-2009/mote-30.4.2009

e) Innspill fra UHR til stortingsmeldingene om bibliotek og digitalisering.
Vedlegg: http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/Innspill%20St%20meld
%20bibliotek%20og%20digitalisering.pdf

f) Innspill fra UHR til stortingsmeldingen om forskning.
Vedlegg. http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/Innspill-m-tilleggskommentarer-St-
meld-forskning.pdf.
Det vises særlig til pkt. 7 om tilgang til forskningsbasert kunnskap for alle.

g) Møte med dekanene 25.05. 2009.
Randi E. Taxts presentasjon om UB på møtet er tilgjengelig på
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/Dekanlunsj_250509.ppt.

h) BIBSYS’ styre har oppnevnt en styringsgruppe for Biblioteksystemkonsortiet med 
8 medlemmer.
Randi E. Taxt er oppnevnt som leder for styringsgruppen.
Nærmere informasjon: http://bibdir.blogspot.com/

i) Handlingsplan for 
http://www.uib.no/filearchive/2009-021.pdf  http://www.uib.no/filearchive/2009-021.pdf  forholdet mellom 
Universitetet i Bergen og omverdenen.
Vedlegg:
Høringsuttalelse fra Universitetsbiblioteket
Saksforelegg til møte i Universitetsstyret 19.02.09, sak 21, med utkast til handlingsplan:
http://www.uib.no/ledelsen/organisering/universitetsstyret/saklister-universitetsstyret/saklister-
universitetsstyret-2009/mote-19.2.2009.

j) Portalen Grind.no – forankring og organisering ved UiB
Prosjekt for etablering av portalen Grind.no er lagt til UB. Hovedmålet med prosjektet er å 
digitalisere og publisere på nettet Kulturhistorisk og Naturhistorisk veibok for Hordaland.

k) Styrking av UBs formidling på nett – tre pilotprosjekter
1 person er engasjert ved UB for å lage tre presentasjonsvideoer, om UB generelt, om 
informasjonskompetanse, og om Qpen Access. Engasjementet medfører ikke utgifter for UB.

l) LibQual brukerundersøkelse ved UB. 
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http://www.uib.no/ledelsen/organisering/universitetsstyret/saklister-universitetsstyret/saklister-universitetsstyret-2009/mote-19.2.2009
http://www.uib.no/ledelsen/organisering/universitetsstyret/saklister-universitetsstyret/saklister-universitetsstyret-2009/mote-19.2.2009
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/UiB-omverdenen-handlingsplan-09.pdf
http://www.uib.no/filearchive/2009-021.pdf
http://www.uib.no/filearchive/2009-021.pdf
http://bibdir.blogspot.com/
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/Dekanlunsj_250509.ppt
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/Innspill-m-tilleggskommentarer-St-meld-forskning.pdf
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/Innspill-m-tilleggskommentarer-St-meld-forskning.pdf
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/Innspill St meld bibliotek og digitalisering.pdf
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/Innspill St meld bibliotek og digitalisering.pdf
http://www.uib.no/ledelsen/organisering/universitetsstyret/saklister-universitetsstyret/saklister-universitetsstyret-2009/mote-30.4.2009
http://www.uib.no/ledelsen/organisering/universitetsstyret/saklister-universitetsstyret/saklister-universitetsstyret-2009/mote-30.4.2009
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/Analyse av forskningsdata UiB-prosjekt.pdf


Foreløpige resultater viser at brukerne stort sett er fornøyde med service-nivået og med 
hvordan de blir mottatt i biblioteket, men de er ikke fornøyd med de elektroniske tilbudene, 
verken når det gjelder innhold eller presentasjon av disse.

m) Realfagbygget – status for rehabilitering og mulig flytting av Bibliotek for realfag.
Det vil nå bli startet konkret planarbeid i denne forbindelse. Bl.a. vil det bli tatt kontakt med 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

n) Bergen Konfutse institutt vil få plass ved Bibliotek for humaniora høsten 2009, i samarbeid 
med Institutt for fremmedspråk og Stiftelsen for kinesisk språk og kampsport.

S 16/2009 Møteplan for Universitetsbibliotekets styre høsten 2009

Vedtak (enstemmig):

Det fastsettes følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre i høstsemesteret 2009:

Torsdag  17. september 2009, kl. 09.00
Fredag    16. oktober 2009, kl. 09.00
Tirsdag    8. desember 2009, kl. 09.00.

S 17/2009 Årsmelding 2008 for Universitetsbiblioteket

Sak nr. 2009/3282 

Vedtak (enstemmig):

Styret godkjenner Årsmelding 2008 for Universitetsbiblioteket.

S 18/2009 UBs økonomiske situasjon - status pr. 31.05. 2009
Sak nr. 2007/4974 

Vedtak (enstemmig):

1. Styret tar regnskapsrapport pr. 31.05. 2009 og statusrapport om UBs økonomiske 
situasjon til etterretning.

2. Det utlyses kr. 300.000 av tildelingen til trykte bøker i 2009 til spesielle formål etter 
søknad.

S 19/2009 Organisering av Universitetsbiblioteket – evaluering av de 
sammenslåtte avdelingene
Sak nr. 2009/7580

Vedtak (enstemmig):
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http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/S19-2009-organisering.pdf
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/S18-2009-UBs-oekonomiske-situasjon-2009.pdf
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/S17-2009-Aarsmelding-2008.pdf


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.

S 20/2009 Eventuelt
 

Det var ingen saker under Eventuelt.

31.07. 2009.

Jan S. Vaagen
Styreleder
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