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PROTOKOLL fra møte i Universitetsbibliotekets styre 10. februar 2009,
kl. 09.00 – 11.00

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: Tallak Liavåg Rundholt

Forfall:
 
Fra administrasjonen: Randi E. Taxt, Marie Morken,

Jens Evang Reinton

Styresakene utenom protokoll fra forrige møte og Orienteringssaker ble behandlet i denne 
rekkefølge:

1. Sak S 06/2009
2. Sak S 03/2009
3. Sak S 04/2009
4. Sak S 05/2009

S 01/2009 Protokoll fra forrige styremøte ved UB 11.12. 2008 - godkjenning
Sak nr. 2008/3014

Protokollen fra forrige styremøte 11.12. 2008 ble godkjent.

S 02/2009 Orienteringssaker
Sak nr. 2009/1889

   a) Norsk vitenskapsindeks

En arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet har levert en innstilling med 
forslag til en felles database for vitenskapelig publisering innenfor et nasjonalt system for 

1

http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2008/sr081211.htm
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/S02-2009-orienter-02-10.htm


forskningsinformasjon. Innstillingen er tilgjengelig på

http://www.nifustep.no/index.php/norsk/publikasjoner/norsk_vitenskapsindeks

Det er oppnevnt en intern arbeidsgruppe ved UiB, der bl.a. Randi E. Taxt er med, for å 
utarbeide forslag forslag til høringsuttalelse fra UiB i saken.

   b) FRIDA er nå overført fra Forskningsavdelingen til UB. 

   c) Det gjennomføres en større brukerundersøkelse ved UB 2.-15. februar, basert på et 
opplegg fra den amerikanske Association of Research Libraries.

Se https://www.uib.no/ub/artikler/2009/02/brukerundersokelse-2

   d) Randi E. Taxt. Ole Gunnar Evensen og Ane Landøy har vært i Sudan og Uganda i 
forbindelse med prosjektet NUCOOP/Capacity Building in Southern Sudan: Educating 
Librarians for the Future. Prosjektet har fått en tildeling på 7,3 mill. kr. for perioden 
2008-2012 fra SiU/NUFU.

   e) Bibliotekdirektør Randi E. Taxt har lansert en egen blogg.

Se http://bibdir.blogspot.com

   f) Ny eksternweb for UiB ble lansert uoffisielt 04.02. 2009. Offisiell lansering  finner sted 
10.02. 2009.

Se http://www.uib.no/ub

   g) Ledig stilling som fakultetsbibliotekar ved Bibliotek for juridiske fag vil bli vurdert i 
forbindelse med den pågående gjennomgang av UBs organisasjonsstruktur. Det vil bli lagt 
fram en egen sak for styret om denne stillingen senere.

   h) BIBSYS modernisering
En arbeidsgruppe oppnevnt av BIBSYS' styre har levert  en behovsanalyserapport som er 
sendt på høring til BIBSYS deltakerinstitusjoner med høringsfrist 15. mars 2009. Nærmere 
informasjon om saken og lenke til selve rapporten se

http://www.bibsys.no/wps/wcm/connect/For+BIBSYS-bibliotek/Startmeny+-
+venstre/Hva+skjer+i+2009/BIBSYS+Behovsanalyse+h%26oslash%3Bring/

   i) Kari Garnes har levert en rapport til Universitetsdirektøren om «Faghistorisk 
dokumentasjonsprosjekt». Kari Garnes orienterte om arbeidet med rapporten på møtet. 
Rapporten er tilgjengelig i BORA, se

https://bora.uib.no/handle/1956/3135
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https://bora.uib.no/handle/1956/3135
http://www.bibsys.no/wps/wcm/connect/For+BIBSYS-bibliotek/Startmeny+-+venstre/Hva+skjer+i+2009/BIBSYS+Behovsanalyse+h&oslash;ring/
http://www.bibsys.no/wps/wcm/connect/For+BIBSYS-bibliotek/Startmeny+-+venstre/Hva+skjer+i+2009/BIBSYS+Behovsanalyse+h&oslash;ring/
https://www.uib.no/ub
http://bibdir.blogspot.com/
https://www.uib.no/ub/artikler/2009/02/brukerundersokelse-2
http://www.nifustep.no/index.php/norsk/publikasjoner/norsk_vitenskapsindeks


S 06/2009 Regnskap 2008 for UB
Sak nr. 2009/4974

Vedtak (enstemmig):

Styret tar regnskap 2008 for UB til etterretning, men deler bibliotekdirektørens bekymring 
for at den negative budsjettutviklingen ser ut til å fortsette og forsterkes i 2009. Styret vil 
gå gjennom budsjettsituasjonen på nytt på siste styremøte før sommerferien.

S 03/2009 Fordeling av midler fra saldert budsjett 2008
Sak nr. 2008/2550 

Vedtak (enstemmig):

Ekstratildeling til UB på kr. 510.000 i 2008 fordeles som følger på budsjettet for 2009: 

1.   Lønn                                                                                                     170.000
2.   Videreutvikling av læringssentre ved UB                                             170.000
3.   Kompetanseheving for UBs personale med sikte på å styrke
undervisningen i informasjonskompetanse mv. for studentene                 170.000

Sum                                                                                                                       510.000

S 04/2009 Fordeling av midler til trykte bøker 2009
Sak nr. 2008/2550 

Vedtak (enstemmig):

Av tildelingen til trykte bøker på 3,6 mill. kr. fordeles 3,3 mill. kr. til fagområdene etter 
gjeldende fordelingsnøkkel. Dette gir følgende fordeling på fagområder av 
hovedavsetningen til trykte bøker på 3,3 mill. kr. i 2009: 

Humaniora: 1 298 490
Realfag: 403 010
Medisin/odontologi: 249 860
Samfunnsvitenskap: 594 680
Jus: 312 450
Psykologi/pedagogikk: 441     510  
Sum: 3     300     000  

Utlysing av kr. 300.000 til spesielle formål etter søknad utsettes til etter ny gjennomgang av 
UBs budsjettsituasjon i juni 2009.

S 05/2009 Styrings- og ledelsesformer ved UiB/UB
Sak nr. 2008/9438

Vedtak (enstemmig):

Formuleringene i nest siste avsnitt i forslaget til høringsuttalelse om representasjon fra 
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http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/S05-2009-styrings-og-ledelsesformer.htm
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/S04-2009-bokmidl-fordel-2009.htm
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/S03-2009-fordeling-saldert-budsjett.htm
http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2009/S06-2009-regnskap-2008-oo.pdf


PhD-kandidatene i styret endres i tråd med forslag fra studentrepresentant Tallak L. 
Rundholt. Styret slutter seg for øvrig til bibliotekdirektørens forslag til høringsuttalelse. 
Styret slutter seg videre til bibliotekdirektørens forslag til strategiprosess. 
Bibliotekdirektøren får fullmakt til å oppnevne medlemmer til de ulike gruppene. Gruppene 
legger fram sitt arbeid innen 15. mai. Forslag til videre prosess i arbeidet legges fram på 
styremøte i juni.

S 07/2009 Eventuelt
 

Det var ingen saker under Eventuelt.

03.03. 2009.

Jan S. Vaagen
Styreleder
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