
 

 

Protokoll fra møtet i rådet for Universitetsbiblioteket, torsdag 29. okt. 2020 kl. 9:00-11:00  

Møtested: Digitalt rom via Teams 

 

Medlemmer av rådet Jørgen Magnus Sejersted dekan, HF, leder av rådet  

 Marit Bakke prodekan for forsking, MED, 

nestleder 

 

 Magne Strandberg visedekan, JUR  

 Anne-Helen Mydland prodekan, KMD  1. vara 

 Stehn Aztlan Mortensen Gruppe B forfall 

 Leikny Indergaard biblioteksjef, Bergen Off. Bibliotek  

 Ikke oppnevnt  studentrepresentant  

 Aron Hagos studentrepresentant forfall 

 Marion Mühlburger seksjonsleder ToS, UB  

 Ingunn Rødland universitetsbibliotekar, MATNAT 3. vara, 

UB 

Fra UBs admin. Maria-Carme Torras Calvo avdelingsdirektør  

 Trude Færevaag ass. avd. dir  

 Lene Seim stab, sekretær for rådet  

Presentasjon sak  Karin Rydving,  seksjonssjef for utdanning- og 

forskningsstøtte, UB 

 

 

 

 

 

 

 



Saklisten  

16. Introduksjon av ny-oppnevnte rådsmedlemmer.  

Ingen av de ny-oppnevnte medlemmene var til stede i møtet. Saken ble utsatt til neste 

møte.   

17. Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent uten merknader. 

18. Godkjenning av protokoll fra møtet 2020.04.06. Godkjent uten merknader. 

19. Oppfølging av UiBs policy for åpen vitenskap: Åpen publisering og åpen 
forskningsdata.  
Presentasjon ved Karin Rydving. 
Følgende punkter ble lagt frem til drøfting:  

• Hvordan bør Universitetsbiblioteket innrette sitt oppfølgingsarbeid videre for å 
på best mulig måte bidra til punktene i vedtatt policy?  

• Hvilke kommunikasjonsstrategier bør biblioteket ta i bruk for å øke kjennskapen 
til vedtatt policy og konkrete tiltak eller tjenester som kommer ut av den? 

• Hvordan kan Universitetsbiblioteket best involvere fakultetene og studenter i 
oppfølgingsarbeidet?  

 
UB la frem UiBs policy og utvalgte oppfølgingspunkt knyttet til åpen publisering og åpne 

forskningsdata. Oppfølgingspunktene ble drøftet for å få bedre forståelse av fakultetenes 

behov og synspunkt, og av hvor og hvordan UB kan bidra (evt sammen med andre enheter).  

Følgende punkt ble spilt inn: 

• Behov for opplæring og veiledning i spørsmål knyttet til tidsskriftkanalregister og 
nivå, røvertidsskrift, kjennskap til tidsskriftlandskap innen disiplinen, internasjonal 
samforfatterskap, rettighetsspørsmål, fagfellevurderingsprosess og arkivering. 

• Instituttledere er viktige samtalepartnere når UB skal vurdere oppfølgingstiltak som 
treffer studentenes og forskernes behov. Ulike behov og situasjon i de ulike 
fakultetene. 

• Opplæring og informasjon er nyttig ved oppstart av forskningsprosjekt. 

• Viktig å være tilgjengelig for forskere når de har konkrete behov for støtte knyttet til 
f.eks. søknadsskriving. Forskningsrådgivere er aktuelle samtalepartnere. 

• Viktig å skreddersy opplæring og informasjon til målgruppene. 

• Noen oppfølgingspunkt i policyen kan være vanskelig å tolke. Hva betyr at «alle 
forskningsprosjekt må ha en datahåndteringsplan»? Dette virker mindre relevant på 
MA-nivå.  

 

20. Budsjettforslag UB 2021.  

Bibliotekdirektøren informerte rådet om budsjettforslaget fra UB. 

21. Vårens møteplan 2021 

Følgende møter settes opp for vårsemesteret 2021: 4. februar, 15. april, 10. juni (utgår) 

Det vil bli sendt ut forslag til ny dato som erstatning for møtet i juni. 

22. Eventuelt: Ingen saker innmeldt. 

 

Møtet ble hevet kl. 10:50 

Protokoll 02.12.2020. LS/MCTC 



 


