
 

 

Oppsummering aktiviteter 2018 UHR-Bibliotek 

 

Vedtatt ny rullerende handlingspan for UHR-Bibliotek 

 Avviklet alle permanente arbeidsgrupper, og vil i stede opprette ad hoc grupper knyttet 

til prosjekter mm 

 AUs medlemmer har etablert kontakt med de ulike fagstrategiske enhetene i UHR 

 

Møter 

 Konstituerende møte i UHR-Bibliotek 19. mars i Trondheim og ordinært møte 27. 

september 2018 i Oslo. Det ble behandlet i al 15 saker, i tillegg bestod begge møtene 

av en faglige seminardel  

 UHR-B/AU: heldagsmøter 15. juni og 26. september fire skypemøter, og behandlet i 

alt 35 saker. I tillegg hadde leder og sekretær ukentlige uformelle samtaler. 

 
Høringer 

 NVA 

 Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av KD 

 

Innspill til UHR 

 Momsfritak på APC 

 Forhandlinger om nasjonale konsortieavtaler for åpen tilgang 

 Plan S 

 

Informasjon 

 Oppnevning av representanter fra UHR-Bibliotek til råd og utvalg, se vedlegg 

 Sender ut informasjon på e-post, vurderer å gjøre dette mer frekvent 

 Referat og andre saker lagers i UHRs arkiv 

 AU/UHR-B har fått tilgang til «share point» hos UHR 

 UHR-B har egen hjemmeside på uhr.no 

 Ferdigstil: Norart + bokanalytter = Sant. Bokanalyttprosjektet 
  

  

Deltagelse i møter 

 Nasjonalbibliotekets strategiske råd 

 UHR- konferasen 

 Deltagelse på møter i UHR-Forsking (med innlegg), UHR-Publisering og UHR-utdanning 

 Forberedelse Virak konferansen 2019 

 
Kontaktpersoner i UHR 

 Konsulterer assisterende generalsekretær i prinsipielle saker 

 Seniorrådgiver UHR-Forsking Ragnar Lie overtok etter kort til for seniorrådgiver Karen 

Oldervik Golmen. 

  

https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fellesstrategiske-enheter/uhr-bibliotek/horinger-og-rapporter/


Universitets- og høgskolerådet 

Vedlegg 

 

Representasjon fra UHR-Bibliotek inn i råd og utvalg  

Bakgrunn 

En viktig oppgave for UHR-Bibliotek er å oppnevne representanter til ulike råd og utvalg. 

Disse skal representere UHR og universitets- og høyskolebibliotekene.  

Henvendelser om oppnevninger må som regel behandles raskt. I og med at UHR-Bibliotek 

kun har møter en gang i semesteret, blir det i realiteten arbeidsutvalget som oppnevner. Som 

hovedregel oppnevnes representanter av enhetene selv innenfor deres eget fag- eller 

ansvarsområde. I de tilfellene der oppnevningene er til nasjonale forum som er strategisk 

viktige for UHR eller hvor UHR også kan være representert av flere strategiske enheter, må 

disse godkjennes av ledelsen eller styret i UHR. Da vil arbeidsutvalget innstille på aktuelle 

kandidater, men ikke gjøre den formelle oppnevningen selv. 

Se Retningslinjer for UHRs strategiske enheter: https://www.uhr.no/om/vedtekter-og-

strategi/retningslinjer-for-uhrs-strategiske-enheter/ 

 
Nedenfor listes en del av rådene og utvalgene som UHR-Bibliotek har oppnevnt representanter 

til (og som er godkjent av UHRs ledelse der det var nødvendig): 

 Nasjonalbibliotekets strategisk råd: Leder og nestleder, sekretær er vara  

 Møte med Nasjonalbiblioteket årlig: Leder, nestleder, sekretær & UB:BOTT; i denne perioden 

er representasjonen utvidet slik at hele AU + UB:BOTT møter 

 Nasjonalt vitenarkiv Rune Brandshaug/NTNU og Hilde Trygstad/VID 

 Nasjonalbibliotekets statistikkutvalg Bente Svendsen/BI og Sølvi Karlsen/NTNU  

 Referansegruppe knyttet til arbeidet med Åpen Forskning i EUA/UHR: Johanne Raade/UiT 

 Fagutvalg for forskning i Unit: leder Johanne Raade/UiT oppnevnt av UHR 

 Universell: Anna Løken/INN 

 Unit avd. CERES forhandlingsråd: UB:BOTT, samt at Anna Løken/INN og Jesper 

Mørch/UiA er oppnevnt av UHR 

 Unit avd. CERES Cristin systemet - styringsgruppe: Sigbjørn Hernes/INN 

 Unit avd. BIBSYS rådgivende gruppe: Prolongert ut 2018 

 NSD/NORD-i: Live Håndlykken Kvale/UiO  

 UHRs forhandlingsutvalg: Dagmar Langeggen/BI 

 UHR-Biblioteks arbeidsgrupper – arbeidsgruppene er en reminisens fra UHRs bibliotekutvalg, 

de ble avviklet i sin nåværende form i 2018.  

 Virak: Lars Egeland fungere som kontakt mellom AU/UHR-B og konferansen  

 Bibsyskonferansen 2019:  

o Einar Tokvam Jamne fra Forsvarets høgskole 

o Ellen Solvik, Universitetet i Bergen. 

o Anne-Cathrine Børke Overskott, Høgskolen Innlandet 

o Heidi Fossum, Universitetet i Oslo 

 

https://www.uhr.no/om/vedtekter-og-strategi/retningslinjer-for-uhrs-strategiske-enheter/
https://www.uhr.no/om/vedtekter-og-strategi/retningslinjer-for-uhrs-strategiske-enheter/
https://bibliotekutvikling.no/sekretariat-for-bibliotekutvikling/strategisk-rad/
https://bibliotekutvikling.no/statistikk/
https://www.unit.no/fagutvalg-forskning
https://www.universell.no/
https://www.ceres.no/tjenester/laat/forhandlingsrad/
http://www.cristin.no/om-cristin/brukermedvirkning/styringsgruppen/referat/
https://www.bibsys.no/produkter-tjenester/tjenester/bibsys-biblioteksystem/biblioteksystemkonsortiet/brukermedvirkning/913-2/
https://www.uhr.no/temasider/opphavsrett-forhandlinger-2/
http://www.virak-konferansen.no/
http://www.bibsyskonferansen.no/

