
  
Mandat for arbeidsgrupper knyttet til Alma  

 

Dato: 2019-09-18 

 

Alle arbeidsgruppene for Alma har samme overordnede mandat og skal:  

  

• Gi råd til Unit angående oppsett og konfigurasjon, samt vurdere muligheter for 
standardisering på tvers i konsortiet.  
• Behandle saker og utredninger fra Unit, Rådgivende gruppe (RG) og konsortiet.  
• Ha en overordnet tilnærming til ansvarsområdet og ikke kun være fokusert på 
system eller modul.  
• Ta eget initiativ til saker som behandles i gruppen.  

• Vurdere hvilke saker som bør stemmes frem av konsortiet til NERS (New 
Enhancements Request System).  
• Ta initiativ til og bidra med dokumentasjon, veiledninger og annet 
informasjonsmateriell.   
• Identifisere behovet for kompetanseutvikling hos deltakerinstitusjoner i 
konsortiet og bidra til gjennomføring av forskjellige arrangement.  
• Være en aktiv bidragsyter til program på BIBSYS-konferansen.  

  

Organisering av arbeidsgruppen  

  

Arbeidsgruppen skal bestå av en leder fra Unit, samt fire til seks medlemmer fra institusjoner i 
konsortiet. Medlemmene velges for tre år av gangen med rullering slik at gruppen sikres 
kontinuitet. Rullering foregår ved at to medlemmer byttes ut ett år, og to medlemmer neste år, 
og det tredje året byttes resterende medlemmer ut. Medlemmer kan re-oppnevnes.  

  

Det er opp til hver enkelt arbeidsgruppe, ved leder av gruppen, å sette sin egen agenda innenfor 
rammene av dette mandatet.   

  

Hver gruppe utarbeider en årsplan som legges frem for Rådgivende gruppe på siste møte før 
årsskiftet for godkjenning. Sammen med planen skal gruppen levere en rapport som 
oppsummerer hva gruppen har jobbet med det siste året og resultatet av dette arbeidet. Leder 



av gruppen er ansvarlig for leveransene fra arbeidsgruppen og delegerer oppgaver knyttet til 
leveransene på en hensiktsmessig måte innenfor gruppen.  

  

Gruppen kan ved behov ha inntil to fysiske møter i løpet av året, hvorav ett møte om mulig 
legges til BIBSYS-konferansen. Øvrig møtebehov dekkes via nettmøter. Medlemmene i 
arbeidsgruppen forventes å måtte jobbe mellom møtene. Det forventes at medlemmene bruker 
ca 10% av arbeidstiden på arbeid i gruppa.   

  

Koordinering på tvers av arbeidsgrupper  

  

Det skal være en koordinering mellom arbeidsgrupper knyttet til saker som har påvirkning på 
tvers av to eller flere arbeidsgrupper. Koordinering skal skje på følgende måter:  

 

• Dele informasjon om hva den enkelte arbeidsgruppe arbeider med til enhver tid, 
f. eks. gjennom deling av årsplaner og referater fra møter.  
• Hver arbeidsgruppe må ha et spesielt fokus på å identifisere om, og evt. hvem 
utenfor arbeidsgruppens nedslagsfelt som påvirkes av arbeidsgruppens arbeid og 
informere disse om arbeidet som gjøres.  
• Når arbeidsgruppen på sine møter skal behandle saker som påvirker området en 
eller flere av de andre arbeidsgruppene er ansvarlig for, bør en representant fra 
denne/disse arbeidsgruppene delta på møtet.  

 

Leders ansvar  

  

Leder av arbeidsgruppen har følgende ansvar:  

• Sikre at arbeidsgruppen har en godkjent årsplan ved starten av året.  
• Sikre at gruppen opererer i henhold til vedtatt årsplan.  

• Delegere arbeid til andre medlemmer i arbeidsgruppen på en hensiktsmessig 
måte.  
• Beramme møter i arbeidsgruppen og lede disse.  
• Ansvar for at arbeidsgruppen leverer årsrapport.  
• Sikre nødvendig koordinering mellom arbeidsgruppene når det er nødvendig.  
• Se til at gruppen fungerer godt og følger sitt mandat.  

  

Øvrige medlemmers ansvar  



  

Det forventes at de som er medlemmer i en arbeidsgruppe bidrar godt i arbeidet og ser på 
arbeidsgruppen som et felles ansvar. Dette innebærer:  

• Bidra i diskusjoner relatert til arbeidsgruppens ansvarsområde.  
• Delta på møtene i arbeidsgruppen.  

• Utføre oppgaver som blir delegert av leder.  
• Melde fra hvis arbeidssituasjonen eller andre forhold gjør det vanskelig å bidra i 
arbeidsgruppen.  

Økonomi  

  

Unit har tildelt arbeidsgruppene et reisebudsjett for møteaktivitet. Medlemmer får dekket 
reiseutgifter til møter.  

  

Når møtet legges til BIBSYS-konferansen dekker Unit deltakeravgiften.  Institusjonene dekker 
utgifter til ekstra døgn for å gjennomføre arbeidsgruppemøtet.  

 


