Protokoll fra Rådet for Universitetsbiblioteket, torsdag 04. februar 2021 kl. 9:00-11:00
Møtested: Digitalt rom via Teams
Til stede:
Medlemmer av rådet

Jørgen Magnus Sejersted

Dekan, HF, leder av rådet

Marit Bakke

Prodekan for forsking, MED, nestleder

Magne Strandberg

Visedekan, JUR

Marion Mühlburger

Seksjonsleder ToS, UB

Ingunn Rødland

Universitetsbibliotekar, MatNat

Aron Hagos

studentrepresentant, inst. for sammenlignende
politikk/SAMPOL

Fra UBs admin.
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Stehn Aztlan Mortensen

Stipendiat, russisk litteratur

Maria-Carme Torras Calvo

Avdelingsdirektør UB

Lene Seim

Førstekonsulent stab, sekretær for rådet

Karin Cecilia Rydving,

Seksjonsleder for utdannings- og forskningsstøtte

Ingve Bergheim

Seksjonssjef HR-avdelingen,

Henry Langseth

Universitetsbibliotekar, fagreferent for
samfunnsøkonomi og økonomisk geografi
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Maria-Carme Torras-Calvo,

Avdelingsdirektør UB

Tormod Eismann Strømme

Hovedbibliotekar, seksjon for utdannings- og
forskningsstøtte

Rådets leder ønsket velkommen og innledet møtet med en presentasjonsrunde overfor de
oppnevnte rådsmedlemmene for hhv. studentrepresentantgruppen, og de midlertidig ansatte i vit.
stillinger/gruppe B.
33.

Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjent uten merknader.

34.

Godkjenning av protokoll fra møtet 17.12.2021
Godkjent uten merknader.

35.

Evaluering av Universitetsbibliotekets omstilling - funn fra brukerundersøkelsene og
oppfølgingstiltak, (drøfting)
Ingvar Bergheim innledet saken med å informere om evalueringens innramming.
Evalueringen har bestått av en serie med to eksterne- og èn intern undersøkelse. Prosessen har vært
fulldigital med digitale fokusgrupper i forkant.
Styringsgruppen for evalueringen ønsket primært innspill omkring etablering av et brukerpanel i det
videre utviklingsarbeidet ved biblioteket, basert på ønsket om å kunne ha en hyppigere dialog med
brukerne og slik sikre at deres behov ble ivaretatt.
Henry Langseth innledet presentasjonen med at brukerundersøkelsen langt på vei var representativ.
Det var bra deltakelse blant de ansatte, og det ble vist at studentene ved de ulike fakultetene har
ulike behov. Funnene som fremkommer med den påfølgende rapporten sees som et viktig
dokument for UB.
Etter gjennomgang av presentasjonen drøftet rådet ulike momenter ved funnene som var fremlagt.
Det ble videre drøfting rundt en eventuell etablering av et brukerpanel og hvordan UB bør følge
dette opp i det videre arbeidet. Rådsmedlemmene gratulerte for øvrig UB med «fantastiske
resultater».
Oppsummering og Rådets råd:
Om etablering av et brukerpanel i det videre arbeidet, ser rådet det som en fordel at det benyttes
allerede eksisterende strukturer (som programstyret på fakultetene) foran å skulle etablere nye. I
programstyret kan konkrete spørsmål tas opp i forbindelse med utviklingsprosjekter for deretter å
hente inn og involvere brukerne gjennom studentutvalgene eller representasjon fra fakultetsledelse.
Det anbefales at det etableres brukergrupper ad hoc når det er behov, og ellers holde dialog gående
i de strukturer som allerede finnes, enten hos studentene eller ved fakultetene.

36.

Budsjettpost for støtte til åpen publisering, (orientering)
Bibliotekdirektøren informerte rådet om ordningen med støtte til åpen publisering av artikler, en
støtte som gjelder for publisering i rene Open Access-tidsskrifter. Maks sum per publisering er på kr.
30.000 +mva. Videre tildeles det støtte til Open Access-bøker hvor maksimalt tilskudd er kr. 100.000
+mva. for monografier og kr. 30.000 + mva. per bokkapittel. Budsjettposten skal evalueres ila høsten
2021.
Dette er en ordning som har vært et viktig virkemiddel. Budsjettposten har gått fra å støtte alt av
publisering til å nå gi støtte til rene Open Access-tidsskrift når det gjelder tidsskriftpublikasjoner.
Denne innskrenkningen er gjort for å gjøre ordningen økonomisk overkommelig og bærekraftig for
UiB. Videre støtter budsjettposten åpen publisering i tidsskrift som ikke inngår i de store
forlagsavtalene, noe som sikrer forskere støtte til å publisere uten kostnader i et større utvalg av
åpne kvalitetstidsskrift.
Rådet drøftet ordningen med budsjettposten og viktigheten av å videreføre ordningen for å kunne
nå målene som er satt for åpen publisering innen 2024.
Rådsleder takket for orienteringen.

37.

Møteplan våren 2021
Følgende møtedatoer ble satt opp for vårsemesteret: 4. februar, 15. april, 3. juni.
Det ble enighet om å holde 3 rådsmøter i vårsemesteret, 2 i høstsemesteret.

38.
Eventuelt. Ingen saker meldt.
Møtet ble hevet kl. 11:00
Protokoll 06.04 LS

