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UNIVERSITETET I BERGEN 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

Sak nr. 2018/2223 

REFERAT fra møte i Universitetsbibliotekets styre 4. mai 2018, kl. 12:00 – 13:30. 

Møtested: Møterom 150, Haakon Sheteligs plass 7, 1.etasje 

 

Til stede fra styret: 

Styreleder:     Oddrun Samdal 

Representant for fast ansatte  

i forsknings- og undervisningsstilling:  Gunnar Fløystad, Grete Rusten 

Representant for midlertidig tilsatte  

i utdannings- og forskningsstillinger:  Kurt Hanevik   

Representanter for de tilsatte ved UB:                    Sigrun Ask 

Studentrepresentanter:                                             Erlend Grønvold, Cecilie 

Arnesen 

 

 

Fra UBs administrasjon:  Maria-Carme Torras, Trude Færevaag, Svitlana 

Kolesnyk, Susanne Mikki, Paul Simon Svanberg, Rune Kyrkjebø 

 

I   Godkjenning av saksliste 

Sakslisten ble godkjent.  

 

II  Referat fra møte i UBs styre 15. februar 2018   

Referatet ble godkjent. 

 

9               Åpen tilgang: status med åpen publisering ved UiB og nasjonalt 

samarbeid for å fremme åpen tilgang 

Faglig leder for forskningsstøtte Susanne Mikki og faglig leder for tilvekst Paul Simon 

Svanberg presenterte saken. 



Styret diskuterte utfordringer med å nå målet med 100% åpen tilgang for forskning 

innen 2024 og mulige tiltak for å styrke nasjonalt og nordisk samarbeid om åpen 

publisering. 

Det ble poengtert at fagmiljøene har en viktig rolle i denne prosessen. Den må 

forankres i faglig ledelse.    

Styret ble enig om at åpen publisering tas opp som et tema på dekanlunsj for å 

informere faglig ledelse om prosessen og utfordringene. Det er viktig å informere og 

mobilisere fagmiljøene. Fagforeningene kan også være en aktuell dialogpartner i 

denne prosessen. 

 

10  UBs tjenester for Middelalderklyngen 

Rune Kyrkjebø presenterte saken. 

Styret diskuterte betydningen av Middelalderklyngen for forskning, undervisning og 

samarbeid mellom fagmiljøene, universitetsmuseet og universitetsbiblioteket.  

Bibliotekdirektøren poengterte at dette arbeidet er i tråd med målet å knytte 

spesialsamlingene til undervisning i større grad, og øke formidlingen av disse, og 

dette kan realiseres gjennom aktivitetene og nettverk i Middelaldersklyngen. 

Styrelederen poengterte at det er positivt at UB tar en aktiv rolle i et tverrfaglig 

samarbeid. 

 

11                UBs årsmelding 2017 

Vedtak: 

Styret godkjenner  årsmelding 2017 for Universitetsbiblioteket. 

 

12   Økonomirapport 1. tertial 2018 Mediebudsjett og Skeivt arkiv 

Vedtak: 

Styret tar økonomirapport for UB første tertial 2018 for mediekjøp og skeivt arkiv til 

orientering. 

 

13  Prosjekt akademisk skrivesenter ved UiB: status 

Bibliotekdirektøren orienterte om status med prosjekt Akademisk skrivestøtte ved 
UiB.      Det ble informert om at Nasjonalbiblioteket innvilget kr 320 000 til prosjektet 
«Tekst og kildebruk i digital læring». Dette prosjektet er tett knyttet til Akademisk 
skrivestøtte ved UiB, og vil styrke UBs bidrag til arbeidet. Bibliotekledelsen skal holde 
styret orientert om utviklingen i prosjektet. 
 



14  Endringer i styrets sammensetning. Ansattrepresentanter 

Bibliotekdirektøren orienterte om følgende endringer vedr. ansattrepresentanter i 

styret: 

Pål Magne Dahlquist trer ut av styret grunnet opphørt tilsettingsforhold. 1. vara 

Marthe Tolnes Fjellestad rykker opp som fast representant. 

Marion Mühlburger har permisjon fra juni 2018 til mars 2019.  2. vara Ingunn Rødland 

rykker opp som fast representant i denne perioden. 

 

15  Møteplan høst 2018 

Neste møte er 5. september kl. 14.00-16.00 

 

19.  Eventuelt 

Ingen saker 

 

04.05. 2018 

 

 

 

Oddrun Samdal 

Styreleder 
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Åpen forskningsdata: UBs rolle i, og planer for å fremme, åpen vitenskap 

 
Denne saken presenterer hvordan Universitetsbiblioteket bidrar til å fremme åpen vitenskap 

ved UiB gjennom nåværende arbeid med og fremtidige planer for digital infrastruktur og 

tjenester for åpne forskningsdata. 

Åpen vitenskap 

“Open Science is transparent and accessible knowledge that is shared and developed 

through collaborative networks” (Vicente-Sáez & Martínez-Fuentes, 2018). Åpenhet er et 

grunnleggende prinsipp i vitenskapen i den forstand at vitenskapelige resultater må 

publiseres og gjøres tilgjengelige for at andre skal kunne kontrollere og verifisere de 

påstander som fremsettes. Dette prinsippet utfordres blant annet ved publisering av 

resultater i lukkete kanaler, manglende tilgjengeliggjøring av underliggende data og metoder 

og bruk av lukket programvare. Målet med åpen vitenskap er å åpne opp disse prosessene 

slik at resultatene kan kontrolleres, etterprøves og bygges videre på. 

Åpen vitenskap blir brukt som et overordnet begrep for ulike diskurser og praksiser som har 

som mål å fjerne barrierer for deling av alle former for vitenskapelig produksjon, metoder og 

verktøy. Således faller for eksempel åpen tilgang til forskningsresultater, åpne 

forskningsdata, åpen programvare, åpne utdanningsressurser, åpen fagfellevurdering og 

åpent samarbeid om forskning inn under termen åpen vitenskap. Selv om konseptet åpen 

vitenskap ikke er nytt, har den teknologiske utviklingen gitt helt nye muligheter for 

tilgjengeliggjøring, deling og samarbeid ved hjelp av digitale verktøy og infrastrukturer. 

Hvorfor er åpen vitenskap viktig?  

 Tilgang til informasjon og kunnskap er et viktig demokratisk prinsipp 

 Åpen vitenskap vil gjøre det lettere å reprodusere og validere forskningen. 

 Åpen vitenskap vil styrke innovasjon og økonomisk utvikling 

 Åpen vitenskap kan gjøre forskningen mer effektiv ved å redusere duplisering og øke 

samarbeid om data og metoder.   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317305441


Åpne forskningsdata 

Åpne forskningsdata kan gjøre forskningen mer effektiv og pålitelig ved at det fremmer 

gjenbruk og verifisering. Forskningsdata er alle data som blir samlet inn og generert i et 

forskningsprosjekt. I dag behandler mange fagmiljø forskningsdata som annenrangs etter 

publikasjoner, der dataene like gjerne blir tilgjengeliggjort som en PDF-fil i støttematerialet 

til artikkelen eller ikke i det hele tatt. Dette er nå i endring, med krav om åpne 

forskningsdata både fra finansiører (regjeringen, NFR, EU), journaler og forskerne selv. 

Institusjoner må ta stilling til grad av åpenhet, tidsramme og sted for trygg og bærekraftig 

arkivering av data, og tilrettelegging for god håndtering av forskningsdata for å sikre deling 

og gjenbruk. Det bør inkludere insentiver og klare retningslinjer på hvilke data som skal deles 

og hvordan (personvern, åndsverk og eierforhold, lisens, dataformat osv.). 

Det fins et mangfold av fagspesifikke, institusjonelle og tverrfaglige arkiv med ulike garantier 

til langtidslagring og kuratering. I Norge fins det flere ulike nasjonale infrastrukturer som 

tilbyr lagring og publisering av forskningsdata: NorStore, Norsk senter for forskningsdata 

(NSD), Bird (Unit), DataverseNO (UiT). Fra UiB blir det koordinert flere fagspesifikke arkiv, 

som Clarino for språkdata og Socat for havflate CO2-observasjoner. Unit har fått i mandat å 

lage et nasjonalt vitenarkiv. Tilsvarende skal European Open Science Cloud innen 2020 koble 

sammen ulike datasenter i Europa. Allerede i dag eksisterer det store mengder data, men de 

er lagret i ulike tjenester der de fleste krever innlogging, og har ulike brukergrensesnitt. Det 

krever derfor enormt med tid og innsats å finne de riktige datasettene, sette de sammen og 

bruke dem. Initiativ som FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) og GoFAIR har 

derfor som mål å forbedre gjenfinning og gjenbruk av digitale ressurser. 

Retningslinjer ved UiB 

Forslag til policy for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata ved UiB er under arbeid. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av prorektor, og der UB deltar. Retningslinjene 

vil ta utgangspunkt i nasjonale og internasjonale policier (Nasjonal strategi for 

tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata, Forskningsrådets policy for tilgjengeliggjøring 

av forskningsdata, Horizon 2020 open access to research data) 

Dagens tjenester 

Universitetsbiblioteket underviser i åpne forskningsdata for PhD-kandidater og andre 

forskere.  

Universitetsbiblioteket tilrettelegger for, og drifter, enkelte systemer for lagring av åpne 

data og åpen publisering  - Bergen Open Research Arhchive (BORA) og Bergen Open Access 

Publishing (BOAP), administrerer budsjettpost for åpen publisering ved UiB 

Universitetsbiblioteket tilrettelegger for synlige forskerprofiler og utfører bibliometriske 

analyser 

Universitetsbiblioteket bidrar med kompetanse innen gjenfinning og kunnskapsorganisering, 

utvikling av digital infrastruktur for åpne datasett  

https://archive.norstore.no/welcome.xhtml
http://www.nsd.uib.no/
https://dlr.bibsys.no/
https://dataverse.no/
https://repo.clarino.uib.no/xmlui/
https://www.socat.info/
http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
https://www.nature.com/articles/sdata201618
https://www.go-fair.org/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-tilgjengeliggjoring-og-deling-av-forskningsdata/id2582412/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-tilgjengeliggjoring-og-deling-av-forskningsdata/id2582412/sec1
https://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?cid=1254032061080&pagename=VedleggPointer&target=_blank
https://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?cid=1254032061080&pagename=VedleggPointer&target=_blank
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf


Universitetsbiblioteket samarbeider med nasjonale aktører om implementering av system og 

brukerveiledning – deltar i nasjonalt prosjekt om utredning om norsk vitenarkiv som ledes av 

Unit på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, deltar i NORDi-prosjektet som ledes av NSD, 

deltar i nasjonal arbeidsgruppe om bibliometriske verktøy. 

Satsningsområder ved UB høst 2018   

 Arrangere det årlige Open Access-seminaret i uke 43, med tema Åpne data og 
forhandlinger om åpne lisenser  

 Hospiterer ved Bjerknes climate data centre for bedre innsikt i et fagmiljøs arbeid 
med egne forskningsdata 

 Få en bedre forståelse av tjenestebehov ved å drøfte saken i alle dialogmøter med 
fakultetene 

 Videreutvikle undervisnings- og veiledningstilbudet om åpen vitenskap til forskere og 
studenter  

 Utarbeide statistikk for forskningsdata tilsvarende det som i dag blir gjort for 
publikasjoner 

 Videreutvikle oppdrag med støtte vedr. datahåndteringsplaner, Open Access og 
bibliotemtriske analyser i BOA-teamet 

 Delta i nedsatt arbeidsgruppe om mål, prinsipper og retningslinjer for 
tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata ved UiB  

 Iverksette et pilotprosjekt om platform for publisering av åpne forskningsdata i 
samarbeid med IT-avdelingen 

Til diskusjon 

For å kunne jobbe videre med kvalitetstjenester tilknyttet åpne forskningsdatas levesyklus, 
inviteres styret til å diskutere følgende spørsmål: 
 

 Hvordan kan UB nå ut til flere forskere for å bidra til deres kompetanse i handling av 
åpne forskningsdata? 

 Hvordan kan UB gjøre sine støttetjenester mer synlige for de aktuelle målgruppene? 
 Hvilke forventninger og behov fra studenter og forskere finns til informasjon og 

veiledning?  

Kilder 

Eksterne krav og retningslinjer for åpen publisering 

 Regjeringens nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler 

 Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering 

 Horizon 2020 rules on open access to scientific publications 

 

Eksterne krav og retningslinjer for åpne forskningsdata 

 Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata 

 Forskningsrådets policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata 

 Horizon 2020 open access to research data 

 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/ae7f1c4b97d34806b37dc767be1fce76/nasjonale-mal-og-retningslinjer-for-apen-tilgang-til-vitenskapelige-artikler.pdf
https://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?cid=1253997028917&pagename=VedleggPointer&target=_blank
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-tilgjengeliggjoring-og-deling-av-forskningsdata/id2582412/sec1
https://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?cid=1254032061080&pagename=VedleggPointer&target=_blank
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
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Budsjettforslag 2019 – mediekjøp og skeivt arkiv 

Mediekjøp 

Utfordringer 

Prognose for mediekjøp 2018 viser at estimert tildeling (inkl inntekt tilsvarende årlig støtte fra 

Uni Research) ikke vil være tilstrekkelig til tross for økning på 2 % utover LPK. Det er flere 

faktorer som bidrar til denne situasjonen: 

 Abonnementskostnadene har hatt en prisstigning i snitt på ca. 5 % de siste årene, dvs. at 

den reelle prisstigningen år for år ligger høyere enn prisstigningen som UiB legger til 

grunn. 

 Sentrale titler løsrives av forlagene fra pakkeavtaler slik at det inngås enkeltabonnement 

for å ikke redusere tjenestenivået.  

 Budsjettforslag 

Universitetsstyret vedtok i 2016 at mediebudsjettet justeres med en årlig økning på 2 % over 

lønns- og priskompensasjon Dette er en viktig styrking for å opprettholde litteraturtilbudet til 

ansatte og studenter. Vi får dermed en estimert budsjettramme på NOK 58.307.000, inkludert 

tilskudd fra randsonen. Dersom endringer i selskapsmodellen til UNI Reserach medfører et 

bortfall av inntekter i 2018 (ca. 3,5 mill.), ber vi om at bevilgningen justeres i tråd med de 

tidligere inntektene. 

Abonnementsressurser utgjør mer enn 90% av utgiftene på mediebudsjettet. Avtaler for 

påfølgende år inngås om høsten forutgående år. To tredjedeler av UBs abonnementsavtaler 

blir forhandlet av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og 

forskning).  

Mediebudsjettet har i 2018 abonnementskostnader på ca 55,5 mill. hvorav ca 70 % av 

kostnadene ligger i konsortieavtaler fremforhandlet av Unit. Konsortieavtalene er som oftest 

flerårige med lavere prisstigning enn enkeltabonnement, men binder opp store deler av 

budsjettet og skaper utfordringer med tanke på eventuelle innsparinger. Brukstallene for de 

gjenværende avtalene på mediebudsjettet tilsier at ytterligere innsparinger vil medføre en 

merkbar reduksjon i tilgang til sentrale ressurser. Prisstigningen til 2019 på konsortieavtalene 

anslås samlet å bli 4 %. For de resterende avtalene anslår vi prisstigningen til å bli 6%. Dette 

gir en samlet anslått prisstigning på ca 5 % på abonnementskostnadene på mediebudsjettet.  



Til tross for sentral styrking av mediebudsjettet er markedet for faglitteratur krevende å 

handle i. På bakgrunn av forventet prisstigning på 5 % på faktiske kostnader i 2018 estimerer 

vi abonnementskostnadene i 2019 til ca. NOK 58.500.000. Dette betyr at vi ikke har midler til 

enkeltkjøp av bøker innenfor estimert budsjettramme, noe som vil påvirke 

samlingsutviklingen negativt. For 2018 var det budsjettert med NOK 3.000.000 til enkeltkjøp 

av bøker.  

De store konsortieavtalene reforhandles i 2018. Kunnskapsdepartementet lanserte 22. august 

2017 «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler». Disse 

gjelder for offentlig finansiert forskning og for offentlige aktører. Retningslinjene legges til 

grunn for Unit * sine forhandlinger. Dette er en ny situasjon som skaper usikkerheten 

vedrørende kostnadene for konsortieavtalene. 

Elsevier-avtalen forhandles i 2018 med sikte på regjeringens mål om åpen tilgang til norske 

vitenskapelige artikler. Tyskland og Sverige har hatt samme forhandlingsmål, men har ikke 

lykkes å komme til enighet med leverandøren. Resultatet har vært at ingen avtale har blitt 

inngått. Avtaleverdien for UiB er i 2018 NOK 14 616 876,25. I tilfelle brudd i forhandlingene 

vil det være behov for å iverksette tiltak for å tilby best mulige tilgangstjenester ved miljøene 

som vil bli berørt. 

Ny tidsskriftagent fra 2019 blir EBSCO. Vi anslår en gjennomsnittlig prisøkning på 

utenlandske elektroniske tidsskrift på ca. 6 % fra 2018 til 2019.  I 2018 betalte UB ca. 15 mill. 

for avtaler utenfor Unit. 

Konsortieavtaler har i gjennomsnitt lavere prisstigning. Avtalene som er gjort gjennom Unit 

beløp seg til ca. 38,9 mill. i 2018. Samlet prisøkning fra 2017 til 2018 var ca. 3,5-4 %. 

Pågående forhandlinger skaper usikkerhet rundt samlet prisstigning på konsortieavtalene 

gjennom Unit fra 2018 til 2019.  

Elektronisk format prioriteres ved kjøp av bøker. Nærmere halvparten av kostnadene til 

enkeltkjøp bøker i 2018 går til elektronisk format. Dette innebærer en lavere tilvekst til våre 

samlinger på grunn av at elektroniske bøker normalt er to til tre ganger dyrere enn trykte. 

 

Skeivt arkiv 

Skeivt arkiv har fått en årlig tildeling på 5 mill. som øremerkede midler fra departementet. 

Arkivet har etablert seg som nasjonalt formidlingssenter av skeiv historie med flere vel 

gjennomførte aktiviteter som har fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Planlagte 

aktiviteter for 2019 er innenfor estimert budsjettramme på kr 5.287.000. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret merker seg at det tross realøkning i budsjettrammen for mediekjøp fortsatt er 

utfordringer med å opprettholde eksisterende tilbud på faglitteratur. Videre gir høstens 

forhandlinger med de store leverandørene usikkerhet  når det gjelder tilganger og prising. 

Styret ber universitetsledelsen vurdere tiltak for å kunne opprettholde tilbudet.   
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Økonomirapport for UB 2. tertial 2018 – mediekjøp og skeivt arkiv 

 

Mediekjøp 

Inntekter er som budsjettert i 2. tertial.  

Regnskapsførte kostnader er i samsvar med budsjett for elektroniske abonnement på tidsskrift og 

databaser og for enkeltkjøp bøker. Kostnadene for elektroniske abonnement vil øke litt utover 

budsjettert i 3. tertial. 

Regnskapsførte kostnader på elektroniske abonnement på bøker er lavere enn budsjett.  Kostnadene i 

3. tertial vil øke noe. 

Det er kostnadsført 86,5 % av det budsjetterte beløpet på trykte tidsskrifter. Endelig forbruk i 3. tertial 

ventes å overstige budsjettert beløp.  

Det er kostnadsført 104,7 % av budsjetterte utgifter til øvrige utgifter. Utgiftene til kopier av artikler 

har vært sterkt økende siden 2016. Merforbruket vil øke noe i 3. tertial.  

Økonomirapporten for 2. tertial viser samlet at inntekter og kostnader er i balanse. Kostnadene på 

elektroniske abonnement vil øke utover budsjettert beløp i 3. tertial og fører til merforbruk i forhold til 

budsjettet.  

Skeivt arkiv 

Ubrukte midler fra 2017 kr 1.540.023 ble overført til 2018.  

Det er kostnadsført 59,5 % av det budsjetterte beløpet på lønn. Det er litt under budsjettert beløp 

grunnet refusjon for fravær.  

Det er kostnadsført 43,7 % av det budsjetterte beløpet til reiser, faglige konferanser m.v.  Det er litt 

underbudsjettert beløp.  

Det er kostnadsført 59,3 % av det budsjetterte beløp til utstyr. Det er litt under budsjettert beløp 

grunnet refusjon fra 2017 .  

Det er kostnadsført 85,9 % av det budsjetterte beløp til tilrettelegging av magasiner og lokaler. Det er i 

samsvar med budsjettert da det meste av utstyret er levert. 

Det er kostnadsført 40,7 % av det budsjetterte beløpet til kjøp av bøker/media.  Det er i samsvar med 

budsjettert. 



Det er kostnadsført 75 % av det budsjetterte beløp til utstilling og formidling. Budsjetterte utgifter er i 

hovedsak knyttet til en større utstilling i 2. tertial.  

Det er kostnadsført 51,3 % av det budsjetterte beløpet til andre driftsutgifter. Det er litt under 

budsjettert beløp. Prognose for 3. kvartal tilsier noe mindreforbruk på denne posten.   

Økonomirapporten for 1. tertial viser samlet at det er underforbruk i forhold til budsjett. Prognose 

tilsier at det vil være noe underforbruk i forhold til budsjettet ved utløpet av året. 

 

Regnskap 2.tertial 2018 for mediekjøp ved Universitetsbiblioteket

Budsjett 2017

Regnskap 

2.tertial 2017

Forbruk 

2.tertial 

2017, %

Budsjett 

2018

Regnskap 

2.tertial 2018

Forbruk 

2.tertial 

2018, %

Bevilgning 46 123 000 33 076 000 35,9 % 49 384 000 32 414 000 65,6 %

Tilskudd Uni Research og Helse Bergen 6 695 710 4 463 807 33,3 % 6 786 000 4 524 000 66,7 %

Andre eksterne innt. - - - -

Interne tilskudd 560 000 312 126 55,7 % 280 000 180 000 64,3 %

Inntekter 53 378 710 37 851 933 35,7 % 56 450 000 37 118 000 65,8 %

Elektroniske abonnement, databaser 47 900 000 31 722 221 25,0 % 49 950 000 33 090 587 66,2 %

Elektroniske bøker, abonnement 1 870 000 440 596 6,8 % 2 000 000 693 073 34,7 %

Enkeltkjøp bøker 3 000 000 2 699 353 46,1 % 3 000 000 1 961 544 65,4 %

Bøker øremerket juridiske fag 300 000 300 000 - -

Trykte tidsskrifter 850 000 1 075 631 49,1 % 1 000 000 865 152 86,5 %

Elektronisk arkivtilgang (backfiles) -                 74 186 -                8 762

Øvrige utgifter til mediekjøp 300 000 377 387 23,6 % 500 000 523 456 104,7 %

Sum kostnader 54 220 000 36 689 374 25,8 % 56 450 000 37 142 574 65,8 %

Overført fra året før -                 -                    -                -                  

Resultat -841 290 5 087 260 -                -24 574

 

 

Regnskap 2.tertial 2018 for Skeivt arkiv

Budsjett 

2017

Regnskap 

2.tertial 2017

Forbruk 

1.tertial 

2017, %

Budsjett 

2018

Regnskap 

2.tertial 

2018

Forbruk 

1.tertial 

2018, %

Bevilgning statsbudsjettet 5 000 000 5 000 000 68,8 % 5 158 000 3 438 667 66,7 %

Inntekter          5 000 000         5 000 000 68,8 %     5 158 000     3 438 667 66,7 %

Lønn 4 290 000         2 405 659        66,5 % 4 800 000    2 854 691    59,5 %

Reise, faglige konferanser mm 704 970            145 162           31,0 % 500 000        218 683       43,7 %

Utstyr 600 000            631 224           9,9 % 100 000        59 344         59,3 %

Tilrettelegging av magasiner og lokaler 850 000            40,4 % 400 000        343 754       85,9 %

Innkjøp bøker/media 100 000            45 059             40,7 % 100 000        40 726         40,7 %

Utstilling/formidling 895 300            612 432           29,3 % 350 000        262 597       75,0 %

Andre driftsutgifter 281 000            278 070           81,8 % 448 023        229 945       51,3 %

Sum kostnader          7 721 270         4 117 606 51,9 %     6 698 023     4 009 740 59,9 %

Overført fra året før 2 721 270         2 721 270        1 540 023    1 540 023    

Resultat -                     3 603 664        -                968 950       

 

Forslag til vedtak: 
 

Styret tar økonomirapport for UB 2. tertial 2018 for mediekjøp og skeivt arkiv til orientering. 
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Arkivkode: 113.2  Styresak:  20a/2018 

Sak nr.:  2018/2223  Møtedato: 05.09.2018 

 

 

 

Status forhandlinger med forlagene: Orientering om status i forhandlingene 

med forlagene og prosess for å forberede UiB på evt brudd 

 

I 2018 forhandler Unit nasjonale konsortieavtaler med Elsevier, Wiley, Springer Nature, og Taylor & 

Francis. UB-BOTT samarbeider tett med Unit om de nasjonale konsortieavtalene, og med støtte fra 

UHR er målet for årets forhandlinger å fremforhandle avtaler som fremmer åpen tilgang, i tråd med 

regjeringens retningslinjer. Det etableres forhandlingsteamer, der en rektor/viserektor og en BOTT-

bibliotekdirektør også deltar. 

UB har i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen (KA) utarbeidet en kommunikasjonsplan, lagt 

frem i Forhandlingsutvalget 22. august. UB har skrevet et brev som vil bli distribuert til studenter og 

ansatte. Vi har fått en dedikert kontakt ved KA som vil bistå i informasjonsarbeidet ved UiB utover 

høsten. 

Vi er i en tidlig fase med tanke på å bygge opp beredskap i tilfelle brudd i forhandlingene. UB-BOTT 

rigger nå prosjekt og nasjonale arbeidsgrupper for å ivareta blant annet følgende sentrale områder:  

 Fjernlån av artikkelbestillinger: Utrede dagens kapasitet, arbeidsflyt og muligheter, både 

lokalt og nasjonalt. Implementere evt nye løsninger. 

 Enkeltabonnementer og databaser – policy og analyse: Utrede hvilke konsekvenser evt brudd 
i forhandlingene får for institusjonenes øvrige abonnementsporteføljer. 

 Tjenester for alternativ tilgang: Utrednings- og informasjonsarbeid om tjenester som gir 

tilgang til Open Access-ressurser 

 Opplæring av universitetsbibliotekenes ansatte: Dekke evt nye arbeidsflyter i 

dokumentlevering, informasjonsarbeid, mm.  

Styret vil bli oppdatert på utviklingene i forhandlingene på de neste møtene, evt også skriftlig mellom 

møter. 
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Budsjettforslag 2019 – drift 

 

1. BUDSJETTFRAMLEGG 2019 

1.1 Utfordringer 

1.1.1  Inntekter 

Universitetsbiblioteket har fått årlig støtte til bibliotektjenester fra UNI Research. I 2017 beløp 

dette seg til ca. 4,4 mill. Ved et eventuelt bortfall av inntekter fra UNI Research grunnet 

etablering av nytt forskningsselskap må avtaler innen mediekjøp for ca. 3,3 mill. sies opp. 

Driftsbudsjettet vil også svekkes med ca. 1,1 mill.  

1.1.2 Ombygginger, sikring av samlinger m.m. 

Sikring av samlingene  

På oppfordring fra universitetsdirektøren leverte UB høsten 2017 et notat om sikring av 

samlinger og objekter i spesialsamlingene. Vedlagt var kartlegging av inneklima og forslag til 

diverse tiltak. Det ble utarbeidet en 5-års plan for gjennomføring der følgende punkter ble 

framhevet som viktigst i 2018: 

 sikring av magasiner   

 etablering av konserveringsverksted 

 intensivere konserveringsaktivitet 

Det haster med å komme i gang med ombygging både for å sikre magasinene og for å ta imot 

arkiv fra fakultetene. Ombygging medfører også effektivisering av arealet. Vi ber om at det 

settes av midler til oppstart av ombygging, klimatiltak m.m. i 2019. UB bidrar med 

personalressurser til konserveringsaktivitet. 

 

Ombygging vedr sammenslåing av PS/SAM 

Det vises til beslutning fra universitetsdirektøren om samlokalisering av bibliotek for 

utdanning, psykologi og helse og bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk i 

Sak nr i UBs styre: 20c/2018 

Møtedato: 05.09.2018 



Fosswinckelsgt. 14. Planlegging av arbeidet er påbegynt og biblioteket skal etter planen være 

ferdigstilt  høsten 2019. Det foreligger pr i dag ikke et kostnadsestimat. Vi ber om at det settes 

av midler i 2019 til ombygging, flytting og innredning.  

 

Alternativ plassering av  Billedsamlingen  

Det vises til høringsnotat fra universitetsdirektøren av 29.06 d.å. der styringsgruppen 

anbefaler at det arbeides videre med å finne gode løsninger for billedsamlingen utenfor 

dagens plassering i Nygårdsgaten 5. Vi vil understreke at billedsamlingen disponerer 

betydelig påkostede spesialareal (bl.a. med klima og adgangskontroll) for å ivareta materiale 

med høy økonomisk og kulturhistorisk verdi. Mulighetsstudiet for UM/UB 2017 konkluderte 

med at Billedsamlingens arealbehov bare kan løses med betydelige kostnader og et 

tidskrevende flytteprosjekt. Det er behov for en risikoanalyse av eventuell flytting av 

samlingen. Alternative løsninger for billedsamlingen må sees i sammenheng med øvrig arbeid 

som er iverksatt for å sikre UiBs verdifulle samlinger. 
 

Det foreligger pr i dag ikke et kostnadsestimat. Vi ber om at det avsettes midler i 2019 til å 

starte arbeidet med utflytting av samlingen.



 2.  Budsjettforslag - grunnbevilgning 

2.1 Inntekter 

2.1.1   Bevilgning 

I brev fra universitetsdirektøren om budsjettforslag for 2019 er det lagt til grunn en estimert 

inntektsramme som inkluderer en lønns- og priskompensasjon på 2,5 %.  Videre legges det til 

grunn at det er ventet at effektiviseringskuttet i staten videreføres. Strategikutt videreføres 

også. Med videreføring av effektiviserings- og strategikutt og økt husleie utover lønns- og 

priskompensasjon får budsjettet en realnedgang.  

 

2.1.2   Instituttinntekter 

12,5 % av tilskuddet fra Helse Bergen og 25 % av tilskuddet fra Uni Research ble tilført  

driftsbudsjettet til UB i 2018.  Totalt utgjør da disse midlene i 2018 ca. 1,5 mill. på 

driftsbudsjettet, hvorav ca. 1 mill. kommer fra Uni Research. Dersom midlene fra Uni 

Research faller bort i 2019 på grunn av etablering av nytt forskningsselskap ber vi om 

tilsvarende styrking av inntektene.  

 

Regnskapstall de siste par år viser en nedgang i andre instituttinntekter. Det budsjetteres 

derfor med kr 400.000. 

 

2.2 Kostnader  

Alle poster på driftsbudsjettet er budsjettert innenfor estimert budsjettramme. Det må likevel 

pekes på usikkerhet om tilskudd på ca. 1 mill fra randsonen som kan falle vekk i 2019.  

2.2.1  Lønn 

Stillinger som er knyttet til Skeivt arkiv og Språksamlingene budsjetteres på eget øremerket 

budsjett. Rammen for UBs driftsbudsjett er redusert med 2,1 mill. fra 2019 på grunn av 

overføring av oppgaver og personalressurser til sentraladministrasjonen.  

I tillegg til løpende faste oppgaver settes det også av ressurser til arbeid på eksternt finansierte 

prosjekter og samarbeidsprosjekter. Videre settes det av interne ressurser til digitalisering og 

tilgjengeliggjøring av materiale i samlingene. Som en del av sikringsarbeidet med samlingene 

har UB i 2018 satt av ressurser til rydding/sanering og ompakking i magasinene. Arbeidet må 

videreføres i 2019 og krever noe ekstra ressurser som finansieres innenfor budsjettrammen.  

UB har de siste årene bygget opp kompetanse på nye oppgaver i tråd med strategisk plan for 

UiB og UB og må videreføre antall årsverk for å fylle disse oppgavene på en tilfredsstillende 

måte. Bl. a er kompetanse på IKT drift- og utvikling knyttet til digital humaniora styrket. 

Kapasiteten er sprengt og det er ikke mulig å yte disse tjenestene til flere arkiver enn UB 

allerede har tatt på seg ansvaret for uten å øke stillingsressursene. Det humanistiske fakultet 

ønsker å utvide samarbeidet med UB på dette området og UB støtter fakultetet sine 

ambisjoner om ekspansjon innenfor digital humaniora.Vi viser til budsjettinnspill fra Det 

humanistiske fakultet:  

Digital humaniora (se også «Digital kultur» under 2.1.2) handler blant annet om digital 



infrastruktur knyttet til arkiv og samlinger. Dette er et felt med lange tradisjoner ved UiB, 

og det er i sterk vekst. Forskere ved HF er delaktig i en rekke slike arkiver som driftes eller 

planlegges i samarbeid med Universitetsbiblioteket (UBB). HF vil utvide samarbeidet med 

UBB på dette området. Man vil ekspandere innenfor rammen av dagens modell der den 

humanistiske forskningen på HF støtter seg til et etablert IKT-drifts- og utviklingsmiljø 

med særlig kompetanse på digital humaniora ved UBB. Arkiver som allerede bygger på 

slikt samarbeid er Wittgensteinarkivet, ELMCIP, Clarino, Menota, Holbergs verker, etc. 

Disse krever ulik grad av løpende vedlikehold og oppfølging, men for 2019 ønsker HF at 

UBB kan utvide sin IKT-stab med en stilling dedikert til digital humaniora, særlig 

oppfølging av arkiv og samlinger og utvikling av digitale infrastrukturprosjekter i 

samarbeid med humanioraforskere. For at ambisjonene om ekspansjon innenfor digital 

humaniora kan følges opp, er det avgjørende at UBB tilføres ressurser for oppfølging av 

Humaniorastrategiens målsettinger. 

UB kan tilby tilrettelegging og drift av digital forskningsinfrastruktur for flere arkiver, som  

fakultetet etterspør på det vilkår at det blir tilført en 100% fast stilling til dette arbeidet. 

Stillingen må bli rekruttert, siden UB ikke har ledig kompetanse på dette området. 

I perioden 2014-2017 reduserte UB antall årsverk med 3,15 når vi ser bort fra tilføring av 

ekstra stillinger i forbindelse med overføring av skeivt arkiv, språksamlingene, oppgaven med 

digitale litteraturlister, og overføring av bibliotek for kunst og design. Totalt var det i perioden 

5,8 årsverk, som i 2018 ville vært organisert i Seksjon for bibliotektjenester, som ved 

oppsigelse enten ble holdt ledig eller ble omdisponert til nye oppgaver og tjenester i tråd med 

strategisk plan. I 2018 ble det iverksatt en omorganisering med en ny bemanningsplan etter en 

total gjennomgang av behovet for personalressurser i forhold til oppgaver som skal utføres. 

Omdisponering av personalet i forhold til oppgaver i tråd med strategisk plan er derfor nylig 

gjort. Det jobbes med ubetjente bibliotek. Dette kan gi en innsparing på 2 årsverk. Ytterligere 

reduksjon av antall årsverk er ikke planlagt med det første. Innen 2022 er det bare 3 årsverk 

som må gå av med pensjon og disse arbeidsoppgavene er ikke planlagt avviklet.   

Det er dermed ikke rom for å redusere antall årsverk i 2019, men det budsjetteres heller ikke 

med vekst i faste stillinger i 2019 for oppgaver vi allerede har. Hvis UB skal utvide sine 

tjenester innen digital humaniora må det tilføres ett fast årsverk.            

Budsjettramme for lønnskostnader til stillinger som videreføres fra 2018 er satt til kr. 

61.500.000. 

 

2.2.2  Husleie 

Universitetsbiblioteket disponerer store areal til læringssentre, studentareal og magasiner. 

Husleien utgjør en betydelig andel av budsjettet. Det påregnes en realøkning på 1,5% i 

husleie. Det forventes en reduksjon av arealet og kostnader når Bibliotek for psykologi 

samlokaliseres med Bibliotek for samfunnsvitenskap og musikk i Fosswinckelsgt. 14 som er 

planlagt høsten 2019. Innspart brutto areal i Christiesgt. 12 er oppgitt til 1247,27 kvm.   

  



2.2.3 Øvrig drift 

Biblioteksystem 

Det budsjetteres  med samme beløp som i 2018, kr. 2.500.000.  

 

Øvrige poster 

Andre kostnader inkluderer bl.a. transport av bøker, reiser, deltaking på seminar, kurs og 

konferanser, inventar og mindre utstyr?, egenandel til driftsutgifter på eksterne prosjekter, 

service- og vedlikeholdsavtaler, programvarelisenser, telefonutgifter,  rekvisita, gaver, 

velferdstilskudd og bevertning. Det er i 2019 behov for å sette av ekstra midler til 

ompakkingsmateriale i spesialsamlingene. Det settes av kr. 3.700.000  innenfor 

budsjettrammen.  

2.2.4  Investeringer 

Av større tiltak planlegges det utbedring av læringsmiljøet i studentarealene i biblioteklokaler. 

Hvis samlokalisering i Fosswinckelsgt. blir forsinket reduseres beløpet til investeringer 

tilsvarende. Det settes i utgangspunktet av kr 500.000.  Det vises ellers til tiltak vedr. 

ombygging og sikring av magasiner og samlinger som er omtalt under kap. 1.1 Utfordringer.  

 

Innspill til EIAs budsjett, bygg og infrastruktur  

Det vises til pkt. 1.1.3.  

 


