
 
 

Retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet 
Vedtatt av BIBSYS styre 2014-06-11 (S-2014/16). 

1 Innledning 
BIBSYS er et nasjonalt forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. BIBSYS er opprettet for at 

universiteter og høgskoler skal sikres gode og kostnadseffektive bibliotektjenester gjennom 

samarbeid om bibliotekfaglige fellessystemer. 

BIBSYS arbeider innenfor de rammer som gjelder for statlig egenregi. BIBSYS er konsortiets 

representant overfor eksterne. Staten eier BIBSYS felles registre. Tjenester som utvikles av et 

konsortium vil være et sameie for de institusjoner som deltar i konsortiet. 

I tillegg til Biblioteksystemsamarbeidet kan BIBSYS også yte andre tjenester og produkter til en eller 

flere institusjoner. Disse organiseres som samarbeidskonsortier for de institusjoner som benytter 

produktet og finansieres særskilt av de institusjoner som deltar i konsortiene. 

Formålet med opprettelse av konsortier i BIBSYS er å gi de institusjoner som deltar i konsortier 

brukermedvirkning og innflytelse for det enkelte produkt eller tjeneste. Alle konsortier er forpliktet 

til å tilpasse seg BIBSYS IT-arkitektur. 

2 Generelt 
Biblioteksystemkonsortiet består av de bibliotek som bruker BIBSYS Biblioteksystem. 

Det er svært viktig for BIBSYS at det er en løpende og god kommunikasjon med 

Biblioteksystemkonsortiet. 

Biblioteksystemkonsortiet skal ha en rådgivende gruppe som skal være et bindeledd mellom BIBSYS 

og konsortiets medlemmer. Den rådgivende gruppen skal bidra til brukermedvirkning og innflytelse 

over de produkter og tjenester som inngår i BIBSYS Biblioteksystem. 

3 Biblioteksystemkonsortiets rådgivende gruppe 
Den rådgivende gruppen arbeider innenfor de rammer som BIBSYS vedtekter og styrets beslutninger 

danner. Gruppen rapporterer til BIBSYS direktør og BIBSYS er saksbehandler for gruppen. Leder for 

gruppen deltar på BIBSYS Styremøter med tale- og forslagsrett. 

4 Saker som den rådgivende gruppen skal behandle 
Målet er at gruppen behandler alle saker av større betydning for Biblioteksystemet: virksomhetsplan, 

budsjett, viktige vedtak i forbindelse med innføringen av nye systemer/tjenester osv. 

Saker kan legges frem for den rådgivende gruppen av BIBSYS styre eller av direktøren. 

Videre kan de bibliotekene som bruker Biblioteksystemet fremme saker, og gruppen selv kan ta opp 

saker på eget initiativ. Den rådgivende gruppen skal årlig foreta en evaluering av egen virksomhet, 

evalueringen sendes styret. 



 
 

 

5 Oppfølging av saker som er behandlet 
Gruppens tilrådinger skal fremgå av referatet fra møtet. Referatene legges frem for BIBSYS styre til 

orientering. Gruppens uttalelser skal fremgå som en del av premissgrunnlaget i forbindelse med 

styrets behandling av for eksempel budsjett eller virksomhetsplaner og skal følge med saken når den 

legges frem for styret. 

6 Oppnevning av Biblioteksystemkonsortiets rådgivende gruppe 
Gruppen skal ha 7 medlemmer, hvorav ett fra Nasjonalbiblioteket. Medlemmene skal representere 

konsortiet som helhet, og skal ha tilknytning til bibliotekledernivået. Gruppens medlemmer skal ha 

innsikt i bibliotekenes overordnete og strategiske behov samt kompetanse på relevante områder for 

konsortiets virksomhet. Den rådgivende gruppen oppnevnes av BIBSYS styre for 2 år av gangen, etter 

forslag fra Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B). Nasjonalbiblioteket foreslår selv 

sitt medlem i gruppen. Gjenoppnevning kan skje. 

7 Arbeidsgrupper 
Den rådgivende gruppen kan foreslå for direktøren at det oppnevnes en eller flere arbeidsgrupper 

som skal bistå gruppen i dets arbeid på et mer faglig og detaljert nivå.  

8 Bibliotekledermøte 
Det holdes et årlig bibliotekledermøte av maksimalt 3 timers varighet under BIBSYS-konferansen eller 

annet egnet møtested. Formålet med møtet er en faglig dialog mellom biblioteklederne på 

institusjoner som bruker biblioteksystemet og BIBSYS. Direktøren er ansvarlig for møtet og styreleder 

og rådgivende gruppe deltar.  

9 Deltakelse fra BIBSYS i den rådgivende gruppens arbeid 
Direktøren oppnevner en ansatt på BIBSYS som deltar på rådgivende gruppes hhv arbeidsgruppen(e)s 

møter, samt på bibliotekledermøtet, med tale- og forslagsrett. Ytterligere BIBSYS ansatte kan møte 

hvis dette er påkrevd for å kunne få sakene tilstrekkelig faglig belyst. 

Det skal årlig være et møte mellom rådgivende gruppes leder, styreleder og direktøren for å sikre et 

best mulig samarbeid. 


