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1. Introduksjon og mandat 
 

Biblioteksystemkonsortiet har vært gjennom en markant endring ved bytte av biblioteksystem fra 

BIBSYS til Alma1. Dette skiftet bygger videre på et godt fundamentert samarbeid gjennom 40 år i 

biblioteksystemet, forvaltningen av bibliotekbasen og relaterte tjenester. Ved overgangen til nytt 

system er det relevant å utvide det nasjonale samarbeidet til også å inkludere et mer 

internasjonalt orientert samarbeid med andre brukere av Alma, særlig konsortier. Innføringen av 

Alma har vært en krevende prosess, hvor konsortiet på alle måter har sett verdien av et godt 

etablert samarbeid over lang tid.  

 

Rådgivende gruppe (RG) ønsker å videreutvikle Biblioteksystemkonsortiet slik at det blir tilpasset den 

nye virkeligheten og er godt rustet til å håndtere fremtidig samarbeid og prosesser rundt videre 

anskaffelse og utvikling/tilpasning av fremtidige bibliotekrelaterte tjenester. 

RG nedsatte derfor et arbeidsutvalg som skal legge fram forslag til ny organisering av 

Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. 

 

Mål 

Arbeidsutvalget skal foreslå ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Forslaget skal 

belyse følgende temaer:  

 

● Beskrive hvordan Biblioteksystemkonsortiet og virksomheten er organisert i dag. 

● Beskrive BIBSYS sin organisasjon, kompetanse og tjenester inklusive kostnader knyttet til 

disse. 

● Kartlegge behov, ressurser og kompetanse blant konsortiets deltakere. Her er det viktig å se 

på ulike institusjoner, og kartlegge både felles og særskilte behov. Dette med henblikk på å 

identifisere hvilke tjenester som best kan forvaltes av BIBSYS og hvilke tjenester og oppgaver 

som bør forvaltes av institusjonene selv. 

● Anbefale hvilke tjenester som bør legges til BIBSYS og hvilke tjenester som skal håndteres av 

deltakerne i konsortiet, herunder roller og ansvar.  

● Anbefale arbeidsdeling mellom BIBSYS og institusjonene. 

● Anbefale ulike fora for samarbeid. 

● Anbefale kostnadsdekning for de ulike tjenestene fra deltagerinstitusjonene. 

● Anbefale en styringsstruktur for Biblioteksystemkonsortiet.  

● Vurdere om forslaget krever endring i retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet og 

eventuelt foreslå slike. 

 

Organisering og ansvar 

Utvalget består av Håvard Kolle Riis (leder), Jone Thingbø, Karin Rydving og Hilde Trygstad. Hilde 

Høgås har deltatt i deler av arbeidet. Underveis i arbeidet har arbeidsutvalget involvert RG. 

Arbeidsutvalget leverte et forslag til Rådgivende gruppe til 1. juli 2016. Nye opplysninger kom til og 

arbeidsgruppens arbeid ble forlenget til 30. november 2016.  Gruppen opphører etter at forslaget er 

levert. 

 

                                                           
1 Biblioteksystemet er basert på produktet Alma fra Ex Libris. 

http://www.exlibrisgroup.com/category/AlmaOverview
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Som en del av arbeidet ble det gjennomført en workshop på Bibliotekledermøtet og en 

rundborddiskusjon på BIBSYS-konferansen, og det ble sendt ut en brukerundersøkelse til alle 

deltagere i konsortiet. Det er også utført noen intervjuer med ulike institusjoner. 
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2. Sammendrag og anbefalinger 

Med i overkant av 100 deltagere i bibliotekkonsortiet, med stor variasjon i størrelse, organisering, 

primæroppgave, kompetanse og forventninger, har det vært utfordrende å få oversikt over behov, 

ressurser og kompetanse. Arbeidet med kartleggingen startet opp etter at Alma hadde vært  i drift et 

halvt år , og avsluttes etter at Alma har vært i drift i ca. ett år. Det har derfor ikke vært et statisk 

konsortium som har blitt kartlagt, men heller et konsortium i kontinuerlig utvikling. Det er å forvente 

at det bildet som presenteres i rapporten også vil endre seg over tid.  

Erfaringene arbeidsgruppa har gjort er at roller, organisering, kompetanse og ressurser til Alma-

arbeidet har endret seg dramatisk det siste året. Fra at BIBSYS leverte en totalpakke til konsortiet 

med «BIBSYS blå», har stort sett alle bibliotekene i konsortiet, i mer eller mindre grad, lokale «Alma-

eksperter», som daglig jobber med å konfigurere, teste, oppdatere og endre Alma. Bibliotekene i 

konsortiet har som et resultat av Alma fått mer kontroll over eget system. Dette har imidlertid ikke 

vært  kostnadsfritt, og de fleste, om ikke alle, rapporterer om økte kostnader knyttet til nytt 

biblioteksystem. Arbeidsgruppen oppfatter også at det er en forventning om at overføringene til 

BIBSYS skal gå ned etter innføring av nytt biblioteksystem. 

Arbeidsgruppen har ikke  tatt stilling til alle spørsmål og problemstillinger, men foreslår primært 

justeringer innenfor dagens konsortiemodell, organisering og virksomhetsstyring. Denne rapporten 

er derfor å anse som et første innspill i videre utvikling av biblioteksystemkonsortiet. Utviklingen av 

forsknings- og undervisningsprosesser, Open Science/Open Access, teknologiske muligheter, samt 

strukturendringer i de ulike sektorene og økonomiske rammer vil være førende faktorer for videre 

utvikling og endring av biblioteksystemkonsortiet. 

● Arbeidsgruppen anbefaler at det innføres en ny finansieringsmodell for 

Biblioteksystemkonsortiet som reflekterer bidrag til fellesskapet, de ulike behovene og de 

faktiske kostnadene knyttet opp mot institusjonene i konsortiet. Det foreslås et grunnbeløp 

på 100.000,- og at man går bort ifra dagens modell med en lineær sammenheng mellom 

antall stunder/ansatte og størrelse på kontingenten, da kostnadene i konsortiet i mindre 

grad er knyttet opp mot volumet på studenter/ansatte. Kontingenten bør isteden justeres 

trinnvis/progressivt. Arbeidsgruppen anbefaler at man ser på andre fordelingsmodeller som 

benyttes i UH-sektoren, som for eksempel benyttes av FS, Cristin, Uninett og liknende  

● Arbeidsgruppen anbefaler at det utredes og etableres støttetjenester til de mindre 

institusjonene i konsortiet.  

● Arbeidsgruppen anbefaler at BIBSYS-konferansen i større grad rendyrkes som en møteplass 

for konsortiene, der de ulike tjenestene til BIBSYS blir presentert og diskutert. 

● Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres nasjonale arbeidsgrupper for Alma-arbeidet, i 

første omgang en gruppe for Fulfillment og en for Akkvisisjon 

● Arbeidsgruppen anbefaler at det tas en gjennomgang av de ulike gruppene og fora i 

konsortiet, med tanke på mandat, sammensetning og beslutningsstruktur 

● Arbeidsgruppen anbefaler at Rådgivende gruppe i større grad involveres i viktige saker som 

angår BIBSYS som helhet, da dette vil kunne ha stor betydning for Biblioteksystemkonsortiet 
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3. Dagens organisering av Biblioteksystemkonsortiet 

BIBSYS har sin opprinnelse fra et fagbibliotek og ble etablert for å tilby bibliotekfaglige fellestjenester 

for hele fagbiblioteksektoren. Brukermedvirkning og innflytelse er videreført gjennom 

konsortieorganisering og er regulert av Retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet. En viktig 

suksessfaktor for BIBSYS og tjenestene, er en løpende og god kommunikasjon med konsortiet. 

BIBSYS´ styre har det overordnede ansvaret for Biblioteksystemkonsortiet som innebærer blant 

annet godkjenning av budsjett og virksomhetsplan. BIBSYS skal levere tjenester i tråd med vedtatte 

planer og i tett dialog med en rådgivende gruppe. Rådgivende gruppe rapporterer til BIBSYS direktør 

og skal være et bindeledd mellom BIBSYS og konsortiets medlemmer. Rådgivende gruppe 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. Figur 1 viser den formelle organiseringen av BIBSYS og samspillet med 

strukturelle deler av Biblioteksystemkonsortiet. 

Figur 1 Dagens organisering av Biblioteksystemkonsortiet.  

 

1) Styre: oppnevnes av Kunnskapsdepartementet 
2) Rådgivende gruppe: UH-representantene oppnevnes av UHR B. Leder av RG møter i styret 
3) Arbgrp: Foreslås av RG og oppnevnes av direktøren.  

Rådgivende gruppe har en viktig rolle for å sikre brukermedvirkning og innflytelse over både hvilke 

produkter og tjenester som skal inngå i konsortiet og forvaltning av disse. Det har blitt gjort grep, 

som blant annet oppdatert versjon av Retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet, for å klargjøre og 

styrke gruppens rolle, noe som har gitt positive resultater. Det er fortsatt viktig å ha fokus på dette 

samarbeidet, noe blant annet et årlig møte mellom leder av Rådgivende gruppe, direktør og 

styreleder skal bidra til.  

For å sikre best mulig tilknytning til UH-sektoren er det etablert god kontakt med samarbeidsorganet 

Universitet- og høgskolerådet (UHR). Det er nedfelt i retningslinjene at bibliotekutvalget (UHR-B) skal 

foreslå kandidater til Rådgivende gruppe. I de senere år har UHR-B også foreslått kandidater til 

programkomiteen for BIBSYS-konferansen. 
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Det kan oppnevnes faste arbeidsgrupper eller Ad hoc grupper. Følgende faste arbeidsgrupper er 

oppnevnt: Bibliografisk gruppe, Katvakt og Oria arbeidsgruppe. 

Bibliografisk gruppe2: Skal gi råd til BIBSYS, utarbeide informasjonsmateriell og behandle saker 

knyttet til regelverk for bibliografisk registrering og formater. BIBSYS deltar som koordinator for 

arbeidet til gruppen. 

Katvakt: Besvarer spørsmål om katalogisering og katalogiseringsregler. Gruppen består av 

bibliotekarer med bred erfaring fra katalogisering og er organisert i seks grupper med tre personer i 

hver gruppe. Tjenesten deles inn i vaktperioder på 2 måneder hvor gruppene har vakt etter tur, og 

det gis et honorar på kr 5000 for hver periode. 

Oria arbeidsgruppe3: Skal gi råd til BIBSYS om oppsett, konfigurasjon og utvikling av ekstra 

funksjonalitet og tilleggstjenester tilknyttet Oria, samt rådføre og bistå BIBSYS med prioritering av 

endringsforslag og justeringer/endringer i forbindelse med standardoppsettet for Oria. 

Eksempler på Ad hoc grupper er: Arbeidsgrupper opprettet i forbindelse med anskaffelsen av Alma, 

arbeidsutvalg opprettet av Rådgivende gruppe, BIM arbeidsgruppe, og lignende. Rådgivende gruppe 

har foreslått at ad hoc grupper burde bli oftere brukt for å utrede nærmer konkrete tema og forslag 

tilrådet av gruppen. 

Konsortiet har i tillegg til ovenfor nevnte organisering en årlig møteplass på BIBSYS-konferansen, 

hvor hele konsortiet kan være representert. Dette er en konferanse som skal dekke hele spekteret av 

BIBSYS virksomhet, hvor brorparten av programmet er relatert til Biblioteksystemkonsortiet. I 

tilknytning til konferansen holdes et årlig bibliotekledermøte, hvor formålet er en faglig dialog 

mellom biblioteklederne i Biblioteksystemkonsortiet. Direktøren er ansvarlig for møte og styreleder 

og rådgivende gruppe deltar. 

Nasjonalbiblioteket som en del av konsortiet 

Nasjonalbiblioteket (NB) har som mandat å tilby tjenester til hele biblioteksektoren i Norge, noe som 

gjør at de har spesielle behov utover det som tilbys og inngår i årlig avgift. Disse behovene inngår i 

BIBSYS budsjett som «Betalt oppdrag», sammen med blant annet sammenslåinger av data i Alma i 

forbindelse med fusjoner. Budsjettstørrelsen for NBs del i 2017 er foreløpig satt til kr 3 MNOK, som 

tilsvarer det samme som de siste årene, og utgjør 2,5 årsverk når det er fratrukket andel til 

fellesaktiviteter. BIBSYS planlegger å bruke ¾ årsverk på spesifisering, planlegging og administrasjon 

utført av tjenesteansvarlig og tjenesteeksperter og resten på utvikling utført av utviklere. Dette 

arbeidet krever god forståelse av NBs arbeidsoppgaver og behov, i tillegg til systemkompetanse på 

Alma og API ’ene som tilpasningene er basert på.  

 

  

 

                                                           
2 http://www.bibsys.no/bibliografisk-gruppe/ 
3 http://www.bibsys.no/produkter-tjenester/produkter/soketjenesten-oria/arbeidsgruppe-for-oria/ 
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NB har spesielle behov knyttet til arbeidet med nasjonalbibliografien, depotbiblioteket, 

pliktavlevering og digitalisering. Dette innebærer import av bibliografiske poster fra leverandør, 

autoritetsregister for person og verk, utstrakt fjernlån til hele biblioteksektoren, integrasjon med 

automatlager, støtte for ulike digitaliseringsløyper og funksjonalitet for mottak og fordeling av 

pliktavlevert materiell. Biblioteksystemkonsortiet har også nytte av pliktavleveringsmodulen og 

autoritetsregisteret for person, og støtter derfor dette arbeidet med inntil kr 500 000. 

Det har vært store utfordringer knyttet til tilpasningene, på grunn av manglende funksjonalitet i Alma 

og ustabile API ’er. Dette har vært arbeidskrevende både hos BIBSYS og NB, og inkluderer mye 

møtevirksomhet med Ex Libris.  Det er en krevende situasjon for både NB og BIBSYS, at leveranser 

knyttet til bibliotekstrategien er så sterkt knyttet til en tjeneste (Alma) levert av en tredjepart, uten 

en konktraktuell binding knyttet til funksjonalitet og SLA som leveransene er avhengig av. 

Utfordringene har vært mange og konsekvensene store, slik at NB har signalisert at de vurderer 

alternative løsninger. 

Se nærmere beskrivelse av organisering, kompetanse og tjenester for BIBSYS i vedlegg 1  
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4. Kartlegging av behov, ressurser og kompetanse i konsortiet 

For å få et godt grunnlag for anbefalingene i rapporten, ble det gjennomført en rundborddiskusjon på 

BIBSYS-konferansen, en workshop på Biblioteklederseminaret i tilslutning til konferansen, samt en 

brukerundersøkelse. 

Workshop 

Bibliotekledermøtet på BIBSYS-konferansen ble i hovedsak satt av til en workshop for å starte 

kartleggingen av behov, ressurser og kompetanse i konsortiet. Ca. 50 bibliotekledere deltok, og det 

ble gjennomført ulike oppgaver i grupper. Tema for workshop var å identifisere behov og 

utfordringer ved deltagernes institusjoner.  

Hovedproblemstilling: 

 Hva trenger dere?  

 Hva er deres behov relatert til biblioteksystemkonsortiet?  

 Hva skal biblioteksystemkonsortiet løse?  

 Hvilke utfordringer har dere? 

I vedlegg 3 er tilbakemeldingene fra gruppearbeidet sortert og gruppert. Som man kan se av 

vedlegget ble det identifisert mange behov og utfordringer, men hovedvekten var på følgende 

punkter: 

 Behov for brukerstøtte og support 

 Behov for opplæring og kurs i Alma 

 Behov for hjelp til konfigurering av Alma 

 Ønske om samarbeid og kompetansedeling i konsortiet 

 Utfordringer med fjernlån 

Rundborddiskusjon            

Rundborddiskusjonen ble også gjennomført på BIBSYS-konferansen. Alle deltakere hadde på forhånd 

blitt tildelt et konkret bord. Det var ca. åtte personer per bord. Tema for diskusjonene var: Hvilken 

rolle skal BIBSYS ha for institusjonene? Hvilke nye roller og nye tjenester ser vi for oss etter Alma? I 

vedlegg 4 er diskusjonene fra alle bordene oppsummert. Tilbakemeldinger som går igjen på mange 

av bordene er listet opp under: 

 BIBSYS og konsortiet må stå samlet og være en sterk aktør i samarbeidet med Exlibris i 

videreutvikling av Alma 

 Ønske om etablering av nettfora/wiki/plattform for deling og erfaringsutveksling i konsortiet 

 Ønske om et godt kurstilbud til konsortiet 

 Viktig med samarbeid og erfaringsutveksling 

 Viktig med utvikling av felles rutiner, praksis og maler 

 Økt brukerfokus hos BIBSYS  

 Ønske om flere arenaer i konsortiet, både lokale, regionale og nasjonale. 
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Intervju med ulike bibliotek i konsortiet 

Arbeidsgruppen har gjennomført fire intervjuer med ulike biblioteker i konsortiet. To 

institusjonsbibliotek, to høyskolebibliotek og et universitetsbibliotek. Intervjuene ble gjennomført i 

løpet av oktober/november 2016, og funnene var i stor grad i samsvar med funn fra 

brukerundersøkelsen, som er presentert under.  

 Alle de intervjuede bibliotekene uttrykker at omleggingen til nytt biblioteksystem har vært krevende 

og medført at institusjonen har måtte omfordele stillinger til konfigurering, drift og brukerstøtte for 

Alma. Imidlertid har de fleste, nå ett år etter lansering, begynt å finne en struktur på det daglige 

arbeidet. Det er primært mer komplekse systemtekniske oppgaver som krever hjelp fra BIBSYS, og 

flere opplevede at BIBSYS i perioden ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet til dette. 

Det etterspørres fysiske kurs og workshops. Det er behov for en tydeligere kommunikasjonsstrategi 

fra BIBSYS sin side. Etter et års drift begynner noen av institusjonene å se de forbedrede mulighetene 

for uthenting av rapporter og statistikk.  

Et gjennomgangstema fra alle intervjuene er behovet for mer samarbeid mellom bibliotekene i 

konsortiet. Institusjonen må samarbeide og kommunisere mer horisontalt, ikke bare vertikalt opp 

mot BIBSYS. Det er et behov for både fysiske og nettbaserte fora, hvor konsortiet i fellesskap kan 

samarbeide om problemer, utvikling av ny funksjonalitet, integrasjoner og lignende.     

Brukerundersøkelse 

Undersøkelsen (vedlegg 6) ble gjennomført i perioden 9.-20. mai 2016, og ble sendt til epostlistene 

bibliotekledere@bibsys.no og alma-ansvarlige@bibsys.no. Total ble det registrert 73 svar, som utgjør 

en svarprosent på ca. 70 %. Resultatene fra undersøkelsen presenteres under, med kommentarer 

under hver graf/figur.  

 

Figur 1: Fordeling type institusjon av leverte svar på undersøkelsen. 
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8%

28%

Angi type institusjon deres bibliotek tilhører 

Universitet Høgskole Insitutt Sykehus Annet

mailto:bibliotekledere@bibsys.no
mailto:alma-ansvarlige@bibsys.no
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Figur 2: Behov for støtte fra biblioteksystemkonsortiet.  

Generelt er det stort behov for støtte innen alle kategorier.  Dokumentasjon/FAQ/veiledning og 

brukerstøtte utmerker seg. 

(1 er svært lite behov og 6 er svært stort behov) 
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Figur 3: Samarbeid i konsortiet. 

Svarene gir en tydelig indikasjon på at det liten grad er et samarbeid i konsortiet om 

teknisk/integrasjoner/skripting, konfigurering og brukerstøtte. Det samarbeides i noe grad om 

kurs/opplæring/veiledning, mens det er noe grad av erfaringsutveksling. 

(1 er i svært liten grad og 6 er i svært stor grad) 
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Figur 4: Behov for kurs fra biblioteksystemkonsortiet. 

Generelt er det stort behov for kurs fra konsortiet, spesielt innen Katalogisering/Resource 

Management, Konfigurering, E-ressurser, Analytics og Fjernlån. Noe behov innen de andre 

områdene, mens for Grunnkurs Alma er det en relativt stor andel som oppgir svært lite behov. 

 (1 er svært lite behov og 6 er svært stort behov) 
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Figur 4: Foretrukket form på kurs fra biblioteksystemkonsortiet 

Ca. 70 % av respondentene ønsker seg primært tradisjonelle kurs. 
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Figur 5: Merverdi biblioteksystemkonsortiet 

Alle områdene anses å gi stor grad av merverdi ved å være en del av et konsortiet. Spesielt gjelder 

dette Felles bibliotekkatalog, Felles søketjeneste, og til dels Samarbeid i sektoren. 

(1 er svært liten merverdi og 6 er svært stor merverdi) 

 

 

 

Figur 5: Tilfredshet søketjenesten Oria.  

Svarene er relativt jevnt distribuert for alle områder. Innlogging og administrering av lån er vektet 

noe høyrere, mens brukervennlighet og relevante treff i trefflisten noe lavere enn gjennomsnittet. 

(1 er svært lite fornøyd og 6 er svært fornøyd)   
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Figur 6: Arbeidsfordeling biblioteksystemkonsortiet 

57,5 % av respondentene ønsker at BIBSYS har ansvar for alt, mens 35,6 % ønsker en arbeidsdeling 

mellom BIBSYS og deltagerne i konsortiet.  

57.50%

35.60%

2.70%
1.40% 2.70%

Hvilken arbeidsfordeling mener dere 
biblioteksystemkonsortiet bør ha fremover? *

BIBSYS tar alt - anskaffelse, nasjonale tilpasninger, support, kurs, konfigurasjon, utvikling og
lignende

BIBSYS har ansvar for anskaffelse og nasjonale tilpasninger, Delt og distribuert ansvar mellom
BIBSYS og konsortiet for support, kurs, konfigurasjon, utvikling og lignende,

BIBSYS er kun systemleverandør (anskaffelse og leveranse av "hyllevare"-system)

Avskaffe konsortiet – fristille institusjonene til valg av biblioteksystem

Ikke aktuelt
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Figur 7: Arbeidsfordeling biblioteksystemkonsortiet 

Majoriteten av de større institusjonene ønsker en arbeidsdeling mellom BIBSYS og deltakerne i 

konsortiet. De mindre institusjonene ønsker i større grad at BIBSYS har ansvar for alt. 

 

Type institusjon Antall årsverk Antall årsverk 

lokal drift Alma 

Fordeling % 

Annet 443,8 18,4 4,1% 

Høgskole 330,55 23 7,0% 

Institutt 11,2 2 17,9% 

Sykehus 20,97 3,5 16,7% 

Universitet 384,57 31,2 8,1% 

Total 1191,09 78,1 6,6% 

 
Figur 8: Fordeling antall årsverk per type institusjon. 

Antall årsverk brukt på Alma opp mot totalt antall årsverk er høyest for Instituttene og Sykehusene. 
Nasjonalbiblioteket inngår i kategorien Annet 



17 
 

 
 

 

Figur 9: Fordeling antall årsverk lokal drift Alma 

Ser man på fordeling av faktiske årsverk brukt på Alma i konsortiet, står Universitetene for 40% og 

Høyskolene for 29%. 24% av årsverk brukes av institusjoner i kategorien Annet, her utgjør 

Nasjonalbiblioteket over halvparten av antall årsverk.  

 

Figur 7: Videre deltagelse i konsortiet 

1,4 % av respondentene har planer om å gå ut av konsortiet, mens 91,8 % ikke har slik planer. 

24%

29%

3%
4%

40%

Antall årsverk lokal drift Alma

Annet Høgskole Institutt Sykehus Universitet

1.40%

91.80%

6.80%

Har dere planer om å gå ut av 
biblioteksystemkonsortiet? *

Ja Nei Vet ikke
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5. Drøfting og anbefalinger 

Tjenester, arbeidsdeling og kostnadsdekning 

 

● Anbefale hvilke tjenester som bør legges til BIBSYS og hvilke tjenester som skal håndteres av 

deltakerne i konsortiet, herunder roller og ansvar.  

● Anbefale arbeidsdeling mellom BIBSYS og institusjonene. 

● Anbefale kostnadsdekning for de ulike tjenestene fra deltagerinstitusjonene. 

 

BIBSYS har siden lanseringen av Alma gått fra å være en leverandør av et egenutviklet system til en 

tjenesteleverandør av et kommersielt utviklet biblioteksystem. Dette har naturlig nok fått store 

konsekvenser for BIBSYS som organisasjon. BIBSYS har i de siste årene vært gjennom en 

omstillingsprosess, hvor intern organisering, kompetanse, arbeidsoppgaver og ressursbehov har vært 

tema. Alma har kun vært i drift i ca. ett år, og det er fortsatt for tidlig å si om de grepene som er gjort 

hos BIBSYS er tilstrekkelig. Det er sannsynlig at BIBSYS fremover må ta en ytterligere gjennomgang av 

kompetanse, ressurser, prioriteringer og økonomi for å tilpasse seg den nye virkeligheten med Alma. 

Strukturendringene i sektoren, med referanse til Gjedrem-utvalget (2016) og Strukturmeldingen 

(2015), vil også kunne ha stor påvirkning på dette.   

 

Innføringen av Alma har fått store konsekvenser for institusjonene i konsortiet. Spesielt er det tydelig 

når det gjelder fordeling av arbeidsoppgaver mellom BIBSYS og institusjonene. Institusjonene er i 

mye større grad enn før tett på systemet, og har i prinsippet mye større muligheter til å tilpasse, 

konfigurere og endre Alma etter eget behov. Dette gir institusjonene noen helt nye muligheter, men 

gir samtidig noen åpenbare utfordringer.  

 

For de første er Alma er et stort og komplekst system, som i tar inn over seg kompleksiteten hos det 

enkelte bibliotek: Ulike brukere/brukergrupper, samlinger, utlånspolicy, tilganger og rettigheter, 

arbeidsflyt og prosesser. For å konfigurere og bruke Alma må man derfor ha kjennskap til det enkelte 

bibliotek, helt ned til arbeidsflyt i skranken.  

 

For det andre er Alma i konstant utvikling. Dette betyr at arbeidsprosesser og funksjonalitet er i 

stadig endring. Som en konsekvens vil det bære behov for løpende og månedlig oppdatering av 

konfigurasjon, arbeidsflyt, brukerveiledninger og informasjon ut til institusjonene som bruker Alma.  

 

Drift, utvikling og tilpasning av Alma krever med andre ord spesialisert kompetanse. Å bygge opp og 

opprettholde kompetanse hos eget personale som kan fungere som Alma superbrukere er krevende, 

og det er lite sannsynlig at de mindre institusjonene i konsortiet har tilstrekkelig med ressurser til å 

realisere dette. Det er derfor tydelig at det vil være et skille i konsortiet mellom de institusjonene 

som har ressurser og vil ta ansvar for konfigurering og tilpasninger og de som ikke vil være i stand til 

å gjøre dette selv. 

 

Et slikt skille ser man også tydelig igjen i resultatene fra brukerundersøkelsen, hvor 57,5 % av 

respondentene ønsker at BIBSYS tar ansvar for alt – anskaffelse, nasjonale tilpasninger, support, kurs, 

konfigurasjon, utvikling og lignende. 35,6 % av respondentene ønsker et delt ansvar mellom BIBSYS 

og konsortiet for oppgaver som support, konfigurasjon, utvikling og lignende. Det er uansett tydelig 
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fra kartlegging og tilbakemeldinger at de mindre institusjonene har noen behov som BIBSYS og 

konsortiet i dag ikke klarer å dekke.  

 

Store institusjoner som for eksempel Universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim har lagt 

ned betydelige ressurser og arbeid for fellesskapet, både i pilotfasen, i prosjektperioden og i 

etterkant av lansering. Disse institusjonene har blant annet utarbeidet undervisningsmateriell, 

utviklet integrasjoner og tekniske løsninger, databehandleravtaler, konfigurasjon og oppsett av Alma, 

kvalitetssikring av migrerte data, utvikling av og forbedring av fjernlånsfunksjonalitet. Disse 

bidragene har vært helt uvurderlig og vesentlig for innføringen av Alma, og har vært gjort uten noen 

form for kompensasjon eller reduksjon i BIBSYS-avgiften.  

 

Arbeidsgruppen mener at konsortiet vil være avhengig av at store institusjoner følger opp dette 

arbeidet også fremover. Denne arbeidsfordelingen må synliggjøres i finansieringsmodellen og det bør 

ligge noen insentiver i modellen for store institusjoner. 

 

Videre er det en klar tilbakemelding fra intervjuer at det er behov for flere systemeksperter i 

konsortiet, både for Oria og Alma. Behovet for bistand med mer komplekse systemendringer er stort, 

og det er nok primært innen dette området at BIBSYS bør ta en viktig rolle. P.t. bruker BIBSYS mye 

ressurser på å håndtere mer operative oppgaver, samt at BIBSYS må håndtere og følge opp 

manglende funksjonalitet og feil i nasjonale tilpasninger og tjenester, som f.eks. BIM og NBs 

Depotlager og system for pliktavlevering. Institusjonene opplever derfor at BIBSYS ikke har kapasitet 

til å håndtere viktige saker av kompleks karakter. Dette er saker som krever avansert 

systemkompetanse, og det er vanskelig eller lite sannsynlig at selv de største institusjonene kan 

tilegne seg dette. Det er derfor en klar anbefaling at BIBSYS styrker og prioriterer 

systemekspertrollen på bekostning av mer operative driftsrelaterte oppgaver.  

 

BIBSYS bør også vurdere hvor mye ressurser som skal benyttes på lokal utvikling, noe som vil binde 

opp midler både til selve utviklingen og til systemdrift og forvaltning. BIBSYS bør derfor i større grad 

jobbe for at Exlibris utvikler ønsket funksjonalitet fra konsortiet.  

 

Alternative konsortiemodeller, tjenestenivå og arbeidsdeling 

I brukerundersøkelsen som ble sendt ut til alle bibliotekene i konsortiet var et av spørsmålene rundt 

arbeidsdeling/konsortiemodell. Det ble skissert fire alternativer: 

1. Totalleverandørmodell: BIBSYS tar ansvar for ”alt” 

Dette innebærer i stor grad en videreføring av konsortiemodellen før innføring av Alma, hvor 

BIBSYS håndterer alle aspekter ved biblioteksystemene: Anskaffelse, systemforvaltning, -drift 

og -support, nasjonale tilpasninger, integrasjoner, konfigurasjon, aktivering av innhold (e-

ressurser), utvikling av tilhørende tjenester, brukersupport, kurs og opplæring som de 

viktigste områdene.  

 

Vurdering: En slik modell er ikke lenger hensiktsmessig, da det har vist seg i praksis ikke mulig 

for BIBSYS å håndtere alle aspekter ved nytt biblioteksystem. Som beskrevet over, er flere av 

spesielt de større institusjonene tungt inne på konfigurasjon, aktivering av innhold, kurs og 

opplæring med mer 
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2. Differensiert modell: BIBSYS har ansvar for anskaffelse, systemforvaltning, -drift og -support 

og nasjonale tilpasninger. Delt og distribuert ansvar mellom BIBSYS og institusjonene for 

konfigurasjon, aktivering av innhold, utvikling av tilhørende tjenester, kurs og opplæring og 

liknende. 

Vurdering: Etter arbeidsgruppens vurdering er dette den mest hensiktsmessige måten å 

organisere bibliotekkonsortiet på. Denne modellen anerkjenner ulikheter i ressurstilgang og 

størrelse hos medlemmene, samtidig som den bidrar til at den enkelte institusjon kan ta 

utgangspunkt i egne aktuelle behov. Det er avgjørende at man etablerer en ny, differensiert 

finansieringsmodell for konsortiet som reflekterer og anerkjenner de ulike behovene hos 

medlemsinstitusjonene.     

3. Systemleverandørmodell: BIBSYS er kun systemleverandør – anskaffelse av ”hyllevare” 

kommersielt system 

Bibliotekene i konsortiet har her ansvaret for systemforvaltning, -drift og -support, nasjonale 

tilpasninger, integrasjoner, konfigurasjon, aktivering av innhold, utvikling av tilhørende 

tjenester, brukersupport, kurs og opplæring.  

 

Vurdering: Dette er en modell som på relativt kort sikt vil føre til en avvikling av konsortiet 

fordi alle funksjoner utover anskaffelsen legges ut i institusjonene. I en slik modell vil BIBSYS´ 

kompetanse raskt bygges ned og man kan like gjerne legge «driften» til innkjøpsavdelingen 

ved en av institusjonene. 

 

4. Ingen modell: Avskaffe biblioteksystemkonsortiet – fristille institusjonene til valg av 

biblioteksystem 

 

Vurdering: Verken institusjonene eller departementet har ytret ønske om en slik avvikling av 
konsortiet. Norge er en liten nasjon og erfaringene har vist oss at vi kan ta ut gevinster på 
samarbeid – både faglige, strukturelle og økonomiske.  
 

Modell 2 er som nevnt den modellen som ligger tettest opp mot dagens situasjon. Dette gjenspeiles 

som beskrevet ikke i finansieringsmodellen. Arbeidsgruppen oppfatter også at det er en forventning 

om at kostnadene til BIBSYS skal gå ned etter innføring av nytt biblioteksystem. I den fasen vi er nå er 

det heller det motsatte som er tilfelle. I praksis har både institusjonene og BIBSYS fått økte kostnader 

med Alma. Det er imidlertid å forvente at ressursbehovet vil minke over tid.  Som det fremkommer i 

vedlegg 8 er trykket stort på BIBSYS brukerstøtte etter overgang, noe som påvirker hvilke ressurser 

BIBSYS kan avse til andre viktige oppgaver. Support-henvendelser vil mest sannsynlig avta på sikt, 

men det kan uansett være nødvendig å vurdere hvilken kapasitet BIBSYS skal avsette til dette, og 

tjenestenivå på denne leveransen.  

Videre kan det være nødvendig å tydeliggjøre hvilke krav som stilles til institusjonene som deltar i 

konsortiet. Hvilke saker er det forventet at institusjonene skal løse selv? I hvor stor grad skal sakene 

forankres i egen IT-avdelingen før de sendes til BIBSYS? Skal saker alltid sjekkes ut med partner- eller 

fadderbibliotek før de sendes til BIBSYS? 
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Det stilles i dag krav til bibliotek med 4 eller mindre årsverk at de skal inngå en samarbeidsavtale 

med et større bibliotek, hvor «Fadderbiblioteket vil veilede og støtte biblioteket i bruken av 

systemet.»4 Det er uvisst i hvor stor grad dette samarbeidet fungerer i praksis, eller om det 

praktiseres i det hele tatt.  En løsning kan derfor være å sette noen helt konkrete krav til hva som 

ligger i en slik samarbeidsavtale.  

Differensiert modell 

En måte å løse en slik differensiert modell kan være å strukturere tjenestene fra BIBSYS i ulike 

pakker: 

 Grunnpakke: Anskaffelse, systemforvaltning, -drift og -support og nasjonale 

tilpasninger/integrasjoner. 

 Tilleggspakke 1: Konfigurering av system og lokale integrasjoner (Innkjøpssystem, 

fakturasystem, FS og Personalsystem (import av brukere)). 

 Tilleggspakke 2: Forvaltning av innhold (aktivering av e-ressurser) 

Et argument mot å strukturere konsortiet med ulike tjenestepakker, er at dette kan bli byråkratisk, 

samt at det naturlig nok vil være utfordrende å definere hvilke tjenester som passer inn i de ulike 

tjenestepakkene. En slik modell vil kreve en veldig klar og tydelig beskrivelse av de ulike tjenestene 

BIBSYS leverer og en kostnad knyttet opp mot disse.  

Likevel kan det være hensiktsmessig at noen helt konkrete og avgrensede arbeidsoppgaver 

håndteres av BIBSYS på vegne av enkeltinstitusjoner. Dette gjelder spesielt aktivering av innhold/e-

ressurser.  

En annen løsning vil være å endre på finansieringsmodellen for konsortiet med den hensikt å i større 

grad fordele kostnadene rettferdig mellom de som benytter seg av tjenester og de som yter tjenester 

tilbake til konsortiet.  

Som det fremkommer i drøftingen over, er det behov for lokal kompetanse for å kunne håndtere 

sentrale elementer med dagens biblioteksystem. Videre er det lite sannsynlig at BIBSYS kan og skal 

tilby og bygge opp nødvendig kompetanse for å kunne håndtere dette behovet, både på grunn av 

volumet på behovet, men primært på grunn av at det er nødvendig med nærhet og kunnskap om 

primærvirksomheten for å kunne løse en slik oppgave.  

De mindre institusjonene i konsortiet har p.t. ikke mulighet til å bygge den nødvendige kompetansen 

alene, til f.eks. å konfigurere avansert funksjonalitet i Alma. Under skisseres tre ulike modeller for 

hvordan dette kan løses: 

1. Innenfor konsortiet:  

BIBSYS frikjøper personer fra enkeltinstitusjoner i konsortiet som får i oppgave å støtte de 

mindre institusjonene i sin region. Dette forutsetter at BIBSYS omfordeler lønnsmidler fra 

egen organisasjon, eller at inntektene til BIBSYS øker for å kunne dekke økte kostnader. 

2. Mellom institusjoner i konsortiet:  

Mindre institusjoner kjøper støttetjenester fra de større institusjonene i sin region.  

                                                           
4 http://www.bibsys.no/informasjon-og-pristilbud/ 
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Dette er til dels allerede iverksatt i deler av sektoren, både i form av sammenslåing av 

institusjoner, men også mer formelt samarbeid som i UH-Vest. Hovedutfordringer ligger på 

Østlandet eller i Oslo-regionen, hvor en stor andel av institusjonene i konsortiet befinner seg. 

En måte å løse dette på kan være kan være som nevnt tidligere å stille strengere krav til 

samarbeidsavtaler for bibliotek med 4 eller mindre ansatte.  

3. Regionale konsortier: 

De mindre institusjonene finansierer og bygger opp egne regionale støttemiljøer. 

 

Ut i fra intervjuer og brukerundersøkelser foretatt i arbeidet med rapporten, er både modell 1 og 2 

realistiske alternativer. Det er dog nødvendig å utrede nærmere hvordan dette skal finansieres, 

organiseres og kunne fungere i praksis. Arbeidsgruppen anbefaler at det utredes og etableres 

støttetjenester til de mindre institusjonene i konsortiet.  

Hvordan påvirker Alma og fusjonene økonomi og kontingent i BIBSYS  

Rådgivende gruppe har diskutert om beregningsmodellen for kontingent bør endres etter anskaffelse 

av Alma og fusjonene i UH-sektoren. Kontingenten er i dag basert på studiepoengproduksjon og 

antall vitenskapelig ansatte og en annen fordelingsnøkkel for sykehus og instituttsektor.  

 

Arbeidsgruppen har sett på ulike modeller og vil her presentere en modell som tar utgangspunkt i 

den Felles Studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) benytter. Med ett grunnbeløp  satt til kr. 

100.000,- istedenfor dagens 60.000,-, da arbeidsgruppen mener den samlede verdien av de systemer 

og tjenester som leveres som en del av konsortiet er av en helt annen skala nå enn tidligere etter 

innføringen av Alma og Oria. Dette gjelder spesielt innenfor håndtering av e-ressurser. Videre mener 

arbeidsgruppen at man bør gå bort i fra dagens prinsipp om en lineær sammenheng mellom 

kontingent og antall studenter/ansatte, og isteden innføre en progressiv trinnvis modell. Dette 

skyldes helt enkelt at det ikke er en lineær sammenheng mellom kostnadene og størrelsen på 

biblioteket/antall brukere. 

 

Arbeidsgruppen har drøftet ulike momenter som bør påvirke en fremtidig finansieringsmodell for 

konsortiet. Det er ikke gjennomført simuleringen hva dette vil bety for de ulike deltagerne i 

konsortiet, eller hvordan dette vil påvirke BIBSYS’ inntekter. Arbeidsgruppen anbefaler at det 

nedsettes en egen arbeidsgruppe for å utrede ny finansieringsmodell, hvor de ulike momentene er 

belyst og som sikrer en rettferdig fordeling av kostnadene i konsortiet. 

 

Samarbeid i konsortiet 

 

● Anbefale ulike fora for samarbeid 

 

Samarbeid, erfaringsutveksling og fellesløsninger trekkes frem som et sentralt punkt gjennom 

brukerundersøkelse, rundborddiskusjon og workshop. Det er tydelig at dette er en av de viktigste 

gevinstene ved konsortiemodellen.  

 

Som beskrevet i kapittel 3 er det få formelle grupper og møteplasser for konsortiet. Slik 

arbeidsgruppen ser det, kan man dele behovet i to hovedgrupper: 
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 Forum/møteplass for erfaringsutveksling 

 Forum/møteplass for utvikling av felles rutiner, malverk, praksis og løsninger 

 

Når det gjelder forum/møteplass for erfaringsutveksling anbefaler gruppen at BIBSYS-konferansen i 

større grad brukes til dette. Konferansen i sin nåværende form fungerer som en generell 

fagbibliotekkonferanse, med noe vekt på BIBSYS produkter og tjenester. I så måte konkurrerer 

konferansen med andre konferanser i sektoren som UH-bibliotekkonferansen, Emtacl og 

Bibliotekmøtet. Arbeidsgruppen mener derfor at BIBSYS og konsortiet er tjent med å rendyrke 

konferansen som en møteplass for konsortiet, hvor de ulike tjenestene til BIBSYS har en sentral del. 

 

Vedrørende. forum/møteplass for utvikling av felles rutiner, malverk, praksis og løsninger, anbefaler 

gruppen at det etableres arbeidsgrupper for Fulfillment og Akkvisisjon. Dette begrunnes med at det 

fortsatt vil være en stor mengde utviklingsbehov, løpende oppdateringer og tilpasninger av Alma, 

som vil få konsekvenser for rutiner, konfigurasjon, integrasjoner, veiledninger som det vil være 

hensiktsmessig å samarbeid om i konsortiet. I dag gjøres det mye dobbeltarbeid ved de ulike 

institusjonene, spesielt ved de større bibliotekene. Et viktig element i opprettelsen av nye grupper vil 

være å sikre bred involvering fra konsortiet, og at alle de ulike institusjonene blir ivaretatt. Det er 

imidlertid vesentlig at personer til slike arbeidsgrupper blir valgt med kompetanse som det viktigste 

kriteriet, og ikke at representativitet er den førende faktoren.  

 

Videre kan slike fora/grupper være viktig for BIBSYS, både ved at BIBSYS kommer tettere på 

brukerinstitusjonene, og at slike grupper kan avlaste og bistå BIBSYS ved behov.  

 

Når det gjelder Resource Management, ivaretar Bibliografisk gruppe i praksis en del av denne 

samordningen og utvikling av felles rutiner og praksis. Imidlertid er det nødvendig å gjennomgå 

gruppens mandat, sammensetning og beslutningsstruktur.   

 

Kommunikasjon og informasjon på nett 

 

Siden det er store geografiske avstander i konsortiet, er det også viktig å bygge opp møteplasser på 

nettet, og fra workshop og brukerundersøkelse var dette et klart og tydelig ønske. I dag er 

informasjon fordelt på BIBSYS Forum, BIBSYS’ nettsider, BIBSYS edX samt at noe informasjon sendes 

på ulike epostlister, som alma-ansvarlig@bibsys.no, bibliotekledere@bibsys.no, oria@bibsys.no.  

BIBSYS har også et eget support-system (OTRS) hvor feilmeldinger, endringsønsker og lignende skal 

meldes inn. I tillegg til dette, har Exlibris egne systemer for support (Salesforce), brukerveiledninger 

og opplæring (http://knowledge.exlibrisgroup.com/).  

 

BIBSYS har på sine nettsider en god oversikt over de ulike kanalene, men det er utfordrende for 

institusjonene å orientere seg og vite hvor nødvendig informasjon ligger. Mange institusjoner har 

også lokale nettsider med tilpasset informasjon, veiledning, dokumentasjon og lignende. Det er med 

andre ord ikke mangel på informasjon som er utfordringen. Men heller at informasjonen kommer i 

mange ulike kanaler og at de ulike kanaler til dels overlapper hverandre. Arbeidsgruppen anbefaler at 

BIBSYS i første omgang tar en gjennomgang av informasjonsarkitekturen på sine nettsider med et 

https://forum.bibsys.no/
http://www.bibsys.no/
http://openedx-alma.bibsys.no/
mailto:alma-ansvarlig@bibsys.no
mailto:bibliotekledere@bibsys.no
mailto:oria@bibsys.no
https://support.bibsys.no/
http://knowledge.exlibrisgroup.com/
http://www.bibsys.no/informasjons-og-kommunikasjonskanaler-for-alma/
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tydelig brukerperspektiv. Dette behovet sammenfaller også med intervjusvarene fra de tre 

institusjonene. 

 

Utvikling av Alma og Oria 

 

Et annet aspekt er hvordan deltagerne i konsortiet og konsortiet som helhet skal på virke videre 

utvikling av Alma og Oria. Exlibris har en egen tjeneste for endringsønsker (Idea Exchange). IGELU og 

Exlibris gjennomfører også en årlig prosess med endringsønsker fra alle Alma-kunder (NERS).  

 

” The purpose of the Ex Libris Idea Exchange website is to facilitate communication directly between 

the user and the Ex Libris product management team, to help the team set development priorities. 

The IGeLU and ELUNA enhancement request process (“NERS”) is the only channel for “road-map 

commitment,” in accordance with the Product Development Collaboration Agreement signed by Ex 

Libris, IGeLU, and ELUNA.  

 

Popular ideas suggested on the Idea Exchange site can influence the Ex Libris road map but do not 

have the force of a roadmap commitment. To help drive roadmap commitments for functionality 

that you or others propose, please participate in the IGeLU and ELUNA enhancement request 

process.” 

 

Konsortiet har potensielt stor påvirkningskraft mot Exlibris i utviklingen av Alma og Oria, i kraft av sin 

størrelse/antall institusjoner. Dette forutsetter imidlertid at konsortiet klarer å samkjøre seg og 

fronter felles sak mot Exlibris. Blant våre naboland har både Danmark (DANGELU) og Sverige 

(ELUGSwe) nasjonale brukergrupper innen IGELU. Dog er disse gruppene i varierende grad operative, 

og det er usikkert om det er fornuftig å bygge opp en egen brukergruppe i Norge. Arbeidsgruppen 

mener det kan være mer hensiktsmessig å benytte eksisterende forum, som RG, Oria arbeidsgruppe, 

Bibliografisk gruppe og de foreslåtte arbeidsgruppene for Fulfillment og Akkvisisjon til dette formålet.  

 

Styringsstruktur for Biblioteksystemkonsortiet 

 

 Anbefale en styringsstruktur for Biblioteksystemkonsortiet  

 

Som beskrevet i kapittel 3, er det BIBSYS’ styre som er øverste myndighet for 

biblioteksystemkonsortiet, mens Rådgivende grupper er rådgivende for BIBSYS’ direktøren. Rent 

formelt er det klart og tydelig hva som er styringsstrukturen i konsortiet. I praksis er det imidlertid 

mer uklart, da Rådgivende gruppe, og til dels Bibliografisk gruppe innenfor sitt fagområde/mandat, er 

førende og til dels opererer som beslutningsmyndighet for konsortiet. Dette gjelder prioritering av 

utviklingsoppdrag/ressurser, hvilke tjenester som skal inngå som en del av tjenesteporteføljen i 

konsortiet, fremmer saker til styret, nominerer til arbeidsgrupper. Likevel er Rådgivende gruppe i 

liten grad (leder for Rådgivende gruppe deltar på styremøter) involvert i strategisk utvikling av BIBSYS 

som helhet, inkludert økonomi og budsjettprosesser, organisasjon- og kompetanseutvikling. Dette 

faller utenfor mandatet til Rådgivende gruppe, men har naturlig nok stor påvirkning på hvordan 

BIBSYS er i stand til å møte konsortiets behov og ønsker.  

 

http://ideas.exlibrisgroup.com/
http://igelu.org/development-cooperation/enhancements/ners
https://ners.igelu.org/
http://igelu.org/development-cooperation/enhancements
http://igelu.org/development-cooperation/enhancements
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Gruppen finner det likevel lite hensiktsmessig å endre dagens styringsstruktur, spesielt i påvente av 

strukturendringene i sektoren, Gjedrem-utvalget (2016) og Strukturmeldingen (2015). Gruppen 

mener heller at BIBSYS fremover i større grad bør involvere Rådgivende gruppe i strategisk utvikling 

som beskrevet over.  

 

Retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet 

 

● Vurdere om forslaget krever endring i retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet og 

eventuelt foreslå slike. 

 

Nye og reviderte Retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet ble vedtatt av Styret 11.6.20145. Det 

anbefales at det gjøres noen mindre endringer, for å synliggjøre at strategi, økonomi og 

virksomhetsplan for BIBSYS som organisasjon vil ha viktig betydning for Biblioteksystemkonsortiet. 

 

«Målet er at gruppen behandler alle saker av større betydning for Biblioteksystemkonsortiet: BIBSYS-

strategi, virksomhetsplan, budsjett, viktige vedtak i forbindelse med innføringen av nye 

systemer/tjenester osv.» 

 

 

                                                           
5 http://www.bibsys.no/wp-content/uploads/2014/10/Retningslinjer-for-bibsys-
biblioteksystem_revisjon_2014.pdf 
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5. Vedlegg 

Vedlegg 1: BIBSYS – organisering, kompetanse og tjenester 

 

BIBSYS gjennomførte en omstillingsprosess i 2014 og 2015. Målet var en ny organisering tilpasset 

overgangen til Alma og langtidsbudsjettet. Styret var løpende informert og det var god involvering fra 

organisasjonen under hele arbeidet. Detaljer om omstillingsprosessen er omtalt i styresak S-2014/31. 

Det var krevende å gjennomføre denne prosessen samtidig med gjennomføringen av prosjektet Nytt 

biblioteksystem. Prosessen ble gjennomført over en forholdsvis lang tidsperiode, noe som vi i ettertid 

ser var bra med tanke på at arbeidet fikk tid til å modnes. BIBSYS ledergruppe og en arbeidsgruppe 

med ansatte representanter gjorde det meste av arbeidet, men det ble også benyttet ekstern 

konsulentbistand.  

I prosessen ble det gjennomført kompetanseanalyse, hvor elementer fra European e-Competence 

Framework6 som er et felles europeisk rammeverk for å beskrive IKT-kompetanse ble brukt. Roller 

ble definert med mapping til kompetanseanalysen og stillingsbeskrivelser ble laget med 

utgangspunkt i definerte roller. Nytt organisasjonskart ble tegnet hvor stillingene ble innplassert. 

Organisering 

Den nye organisasjonen har to istedenfor tre seksjoner. Hovedprinsippet har vært å lage en formell 

struktur basert på kompetanse og arbeidsoppgaver. Drift og utvikling (DU) har ansvar for 

løsningsdesign, utvikling, testing, drift, dataforvaltning og vedlikehold av BIBSYS tjenesteportefølje. 

Med den nye organiseringen ønsker BIBSYS å få til enda bedre samspill mellom utviklere og 

forvaltere. Det er også gjennomført en flytting i kontorlandskapet, slik at plasseringen er i samsvar 

med ny organisasjonsstruktur. Tjenester og leveranser (TL) har ansvar for all brukerrettet aktivitet. TL 

skal ivareta eksisterende tjenester og initiere utvikling av nye tjenester basert på brukernes uttalte 

behov. Tjenesteporteføljen eies av TL, hvor hver tjeneste har en eier og et tjenesteteam. 

Tjenesteteamene som går på tvers av seksjonene forvalter tjenesten.  

Nedenfor vises organisasjonskart for BIBSYS gjeldende fra 1.1.2016. 

Komplett oversikt over stillinger i BIBSYS per 1.1.2016 er i vedlegg 2. 

 

                                                           
6 http://ecompetences.eu/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-
3.0_CEN_CWA_16234-1_2014.pdf 

http://ecompetences.eu/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-3.0_CEN_CWA_16234-1_2014.pdf
http://ecompetences.eu/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-3.0_CEN_CWA_16234-1_2014.pdf
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Kompetanse 

I BIBSYS som organisasjon er kompetansen den viktigste ressursen. For at organisasjonen fortsatt skal 

gi merverdi til institusjonene er det viktig at man har riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Den 

nye virkeligheten etter overgangen til Alma krever ny kompetanse, samtidig som det ikke lenger er 

behov for kompetanse om det gamle systemet. Det ble gjennomført en kompetanseanalyse for å 

kartlegge kompetanseområder, behov for kompetansenivå og kapasitet for de produkter og tjenester 

BIBSYS i henhold til langtidsplan og strategi skal tilby. Vedlegg 3 viser hvordan vi har tenkt 

kompetanse og kapasitet for Alma og Oria. 

Basert på kompetansekartleggingen utarbeidet vi roller som vi anså nødvendige for å ivareta BIBSYS 

ansvar og oppgaver f.o.m. 2016 og utover. Det ble utarbeidet stillingsbeskrivelser med tilknytning til 

definerte roller og ny organisasjonsstruktur ble definert. Det ble gjennomført en kartleggingssamtale 

med alle ansatte hvor ansatte deretter ble plassert i stillinger etter ønske, kvalifikasjoner og erfaring. 

Erfaringen etter et halvt år med Alma viser at det er mye mer behov for støttetjenester fra BIBSYS nå 

enn da vi hadde vårt gamle biblioteksystem og det er mye som tyder på at dette behovet vil vedvare i 

årene som kommer. Det har vært en stor utfordring for BIBSYS å gjennomføre to store anskaffelser 

(Alma og Oria) nesten parallelt, og samtidig både gi support på det gamle systemet og bygge 

kompetanse på de nye systemene. Det er laget en kompetanseplan hvor det er en primær- og 

sekundær ekspert på definerte kategorier. Det har nesten vært en umulig oppgave å gjennomføre 

dette i praksis, hvor dette har medført redusert eller manglende kompetansebygging på Alma og 

Oria.  
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BIBSYS har i prosjektperioden prioritert nødvendige leveranser i prosjektet på bekostning av 

kompetansebygging. Prosjektarbeidet har gitt god og nødvendig kompetanse på gitte kategorier, 

mens områder som ikke nevneverdig har vært berørt av prosjektet samt bygging av 

sekundærkompetanse har blitt nedprioritert. Arbeidet med sammenslåing av fusjonerte institusjoner 

i Alma har vært mye mer arbeidskrevende en forutsatt og har ført til ytterligere forverring av BIBSYS 

evne til å yte støttetjenester.  

Tjenester 

BIBSYS har siden oppstarten i 1972 utvidet tjenesteporteføljen. Det hele startet med et tradisjonelt 

biblioteksystem, som etterhvert ble skreddersydd til konsortiets uttalte behov. Man leverte en 

komplett pakke fra system til tilhørende tjenester. Organisasjonen beveget seg fra løsning for 

tradisjonelle bibliotekressurser til å håndtere alle typer ressurser.  

BIBSYS’ hovedkompetanse er informasjonsforvaltning. Dette innebærer å kunne tilby løsninger og 

tjenester hvor institusjonenes kunnskapsressurser blir tilgjengeliggjort og gjenfunnet på en god måte. 

Et viktig bidrag for å kunne tilby institusjonenes data til omverden er semantisk web plattformen som 

er under etablering. På denne måten kobler man seg til den maskinlesbare webben, og 

tilgjengeliggjør ressursene på en mer egnet måte. Plattformen er også viktig for å berike 

institusjonenes data med andre aktørers data, og på den måten tilby bedre tjenester til 

sluttbrukerne. 

BIBSYS tjenesteportefølje 

 

 Alma: Biblioteksystem 

 Oria: Søketjeneste 

 Bare: Autoritetsregistre 

 Brage: Institusjonelt arkiv  

 OJS: Open Journal System 

 DLR: Tjeneste for Digitale Læringsressurser 

 Canvas & Open edX: Moderne LMS brukt til MOOC kurs 

 MOOC portal: En felles portal for norske mooc-kurs 

 BIRD: Tjeneste for håndtering av institusjonenes forskningsdata 

 PID: Nasjonal tilbyder av persistente identifikatorer (DOI) 

 

BIBSYS leveranser kjennetegnes av at det  ikke bare leveres et system eller en løsning, men at 

organisasjonen har kompetanse og leverer tjenester innenfor bruk av systemet. Dette omtales som 

støttetjenester og er særlig utbredt for Alma.  

Tjenester levert til Biblioteksystemkonsortiet 

Tjenester som inngår i konsortiet er Alma, Oria og Bare. Under er en detaljert beskrivelse av 

budsjetter og hvilke verdiøkende tjenester BIBSYS leverer innenfor de ulike tjenestene. Ved 

overgangen til Alma ble det bestemt at autoritetsregisteret skulle etableres utenfor, men integreres 

med Alma. Kostnaden ved denne tjenesten deles med Nasjonalbiblioteket.  
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Totalbudsjettet for Biblioteksystemkonsortiet består i 2016 av fem prosjekter.  

Prosjekt Årsverk 

Blåskjermen 0,1 

Alma Prosjekt 0,8 
Oria 1,5 

Alma 10,7 

Bibliotektjenester felles 0,7 
SUM 13,8 

  

Tabellen viser antall budsjetterte årsverk per prosjekt.  

Blåskjermen: 

Det ble besluttet å videreføre drift ut 2016 av det gamle biblioteksystemet med minimal overvåkning. 

Det var behov knyttet til pliktavlevering og emneord som har hovedgrunnen til dette behovet. Det er 

også mange som bruker det gamle systemet ifbm post-migreringsaktiviteter. Det er budsjettert med 

95 timer og 50' i driftskjøp.  

Alma prosjekt: 

Her timeføres arbeid knyttet til hale-aktiviteter for LSP-prosjektet. Her inngår avsluttende 

prosjektaktiviteter med Ex Libris, post-migreringsarbeid og arbeid med sluttrapport for 

anskaffelsesprosjektet.  

Oria:  

Aktiviteter tilknyttet leveransen av søketjenesten. 

Alma (Biblioteksystemet): 

Dette er det største prosjektet hvor det er satt av 10,7 årsverk som er fordelt under aktiviteter: 

Aktivitet Tilgjengelig 
budsjett i 
årsverk 

Forbrukt 
årsverk 
jan tom 
mars 

Rest i 
årsverk 

Administrasjon 0,54 0,2 0,35 
Støttetjenester 5,56 2 3,5 

Nasjonale tilpasninger 3,1 0,83 2,3 

Felles infrastruktur 1,4 0,4 0,9 
SUM 10,6* 3,43 7,1 

  

Alma er delt inn i følgende underaktiviteter: 

 Administrasjon 

 Denne aktiviteten inkluderer all administrasjon, informasjon, møtevirksomhet, 

sakshåndtering innenfor Alma samt kontakt med leverandør.                                                                                                                     

 Støttetjenester 

 Denne aktiviteten inkluderer brukerstøtte, arbeid med veiledninger/kurs, konfigurering, 

dataforvaltning med mer. 
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 Nasjonale tilpasninger 

 Alle utviklingsoppgaver knyttet til Alma. Dette dokumentet inkluderer listen over oppgaver 

BIBSYS har for 2016.  

 Felles infrastruktur 

 Inkluderer vaktordning, teknisk drift, arbeid med ny teknisk plattform med mer.  

Sak fra Rådgivende gruppe RG-2016/17 omhandlet Utviklingsbehov i tilknytning til Alma. Her finnes 

mer detaljer. 

Det er budsjettert med 9 436 egne timer, tilsvarer 6,4 årsverk. I tillegg er det budsjettert med om lag 

0,7 årsverk innleide ressurser.  

Det er budsjettert med 12 618' i driftskjøp, og 92 % av summen er bundet opp i kontrakter. 

Kontraktene gjelder Alma (84 %), innholdstjenester, bibliografiske poster, SMS tjenester i Alma og 

ISSN portal.  

Støttetjenester: 

Tjenesteansvarlig Alma har et totalansvar for tjenesten, og får god hjelp av ulike tjenesteeksperter. 

Funksjonell tjenesteekspert har bibliotekarkompetanse og yter brukerstøtte, lager veiledninger og 

aktiverer e-ressurser osv. Basert på dagens sammensetning og erfaring ser vi at vi ikke klarer å 

leverer i henhold til innmeldt behov. BIBSYS har påtatt seg å aktivere e-ressurspakker for mindre 

institusjoner, men vi ser at langt flere har behov for slik tjeneste. En kapasitet på ca. 6 Årsverk som 

skal dekke alle områder i forbindelse med Alma er lite robust og er ikke tilstrekkelig for å  kunne yte 

den tjenester på et nivå konsortiet etterspør.  

Det er spesielt innenfor e-ressurs-håndtering og konfigurering vi har størst akutt behov, men vi 

mangler også kapasitet og kompetanse til å yte god veiledning og støtte i bruk av Alma Analytics. Det 

har vist seg svært krevende å aktivere e-ressurspakker for konsortiet, både selve aktiveringen, men 

også oppfølging av pakkene er tidkrevende. Alma har nå fått støtte for å kunne aktivere e-

ressurspakker i Network Zone, men BIBSYS har ikke hatt kapasitet til å teste ut dette skikkelig. 

Foreløpig vurdering tilsier at funksjonaliteten uten videre kan tas i bruk.  

For å kunne tilby en bærekraftig og robust støttetjeneste er det avgjørende å ha tilstrekkelig med 

ressurser. Det er naturlig at BIBSYS i samarbeid med Rådgivende gruppe og Styre i løpet av høsten 

2016 vurderer situasjonen og vedtar tiltak slik at BIBSYS kan bli satt i stand til å yte støttetjenester på 

et tilfredsstillende nivå til det beste for konsortiets medlemmer. 
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Vedlegg 2: Stillinger i BIBSYS per 1.1.2016  

Seksjoner  Stillinger  
Ledelse  Direktør  

  Ass. Dir  

Administrasjon  Controller/Lederstøtte  
  Adm.- og personalkonsulent  

  Økonomi- og 
regnskapskonsulent  

Utvikling og drift  Seksjonssjef  
  Løsningsdesigner  

  Senior systemutvikler - Java 
løsningsarkitekt 20%  

  Senior systemutvikler - IT 
Sikkerhet 25%  

  Senior systemutvikler  

  Systemutvikler - 
Scrummaster25%  

  Systemutvikler  

  Systemutvikler  

  Systemutvikler  

  Systemutvikler  

  Systemforvalter - Overvåking 
og interne støttesystemer  

  Systemforvalter - Infrastruktur 
m/ overgang til Skydrift  

  Systemforvalter – 
Etablering/appl.drift nye 
tjenester  

  Systemforvalter – Interntutstyr 
og kontorstøtte  

  Systemforvalter – 
Applikasjonsdrift   
(Brage, DLR, Feide, Oria BARE, 
Handle/DOI)  

  Systemforvalter – 
Applikasjonsdrift Alma  
Dataforvalter - Alma og Brage  

  Dataforvalter – Alma og NB  

Tjenester og leveranser  Seksjonssjef  

  Brukerstøtte  
  Tjenesteekspert Alma – 

konfigurasjon  

  Tjenesteekspert Alma – 
funksjonell  

  Tjenesteekspert Alma – 
funksjonell  

  Tjenesteekspert  –metadata  
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  Tjenesteekspert Alma - teknisk  

  Tjenesteekspert- teknisk  

  Systemekspert Alma  

  Tjenesteansvarlig – Alma   

  Tjenesteansvarlig - Oria  

  Tjenesteansvarlig –Brage/DLR  

  Tjenesteansvarlig – nye 
tjenester (Bird/FD/DOI++)  

  Strategisk tjenesteutvikler  

  Kommunikasjonsansvarlig  

 

Vedlegg 3: «Mindmap» fra workshop Biblioteklederkonferansen på BIBSYS-konferansen 
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Vedlegg 4: Rundborddiskusjon oppsummering  

Notater fra rundebordsdiskusjon under BIBSYS- konferansen 16. mars 2016 

1. Bord 33 

 

Konsortiet  

 

* Generelt: Flere pluss enn minus må være målet 

 Flere nivåer: 

o Ledelse 

o Tekniske  

o Praktiske 

 Nivåene har ulike behov for arenaer/møteplasser 

 BIBSYS: bindeledd mellom leverandør og konsortiet 

o Fasilitere wiki, evt andre verktøy for deling av «god almapraksis» 

o «How-to» løse hverdagsproblematikk 

 Nettverksbygging og større fokus på «deling» på BIBSYS konferansen. 

 

2.  

BIBSYS koordinere 

 Kurs  

 Samarbeid 

 Informasjon 

 

3. BIBSYS mellomledd mellom ExLibris og konsortiet 

 

Nasjonalt kriseteam 

Nasjonale brukergrupper 

Samle informasjon ett sted 

/NTNU 

BIBSYS mer enn UH-sektor ! 

 

BIBSYS utvikle tjenester i Alma/Oria 

 

 

4.  

Bord 26 

* Et felles tydelig sted for deling av informasjon, erfaringer, spørsmål, veiledninger. 

* BIBSYS må ha samordningsansvaret i konsortiet, tilrettelegge for deling 

 →redusere arabeidsmengden for BIBSYS 
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*Felles plattform, som f.eks. Wiki, bygge videre på UBI/Alma – Magnus/NTNU sitt arbeid 

*Tydeliggjøre gode steder for å finne info →ExLibris 

*Idè utveksling 

 

*Forskjellig brukernivå, ha det i betraktning 

*Mange mindre bibliotek – overføring av erfaring for å ha en levelig hverdag i opplæringsfasen 

Arenaer:  

* Nettforum 

 

* Fysiske fora/workshops (fjernlånsgruppe etc.) 

* Kurs 

*Wiki-plattform 

*Webinar –samlet oversikt over institusjonenes interne kurs som streames 

*BIBSYS koordineringsorgan 

Viktig at BIBSYS er en tydelig lobbyist inn mot ExLibris som den største aktøren. 

 

Fremtidig samarbeid: 

 Nasjonale avtaler/løsninger 

 E-ressurser,forhandlingsorgan, tidsskrifter a la Sverige 

 

 

 

 

5. Bord 1 

 

* BIBSYS skal gi tjenester til bibliotek i 3 sektorer 

 

 UH 

 Helse 

 Instituttsektoren 

 

*Ulike konsortier innen BIBSYS må få dedikerte ressurser (Brage Vs ALMA) 

*Brukerstøtte 

* konfigurering 

*maler 

*organisere brukergrupper (refreansegrupper, ekserter, eks katvakt) 

*ulike «kjøringer» 

*autoteritetsregister 
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*Vi trenger BIBSYS 

- leverandør 

- departementet/stad 

- NB 

*Samkjøring av systemer 

 

- CRistin 

-BRAGE 

-Oria/Alma 

-Forskingsdata 

-kunstnerisk utviklingsarNybeid 

- m.flere 

 

6.  

Pådriver for å utvikle systemet for det største konsortiet i ExLibris. BIBSYS må være 

organisasjonsleddet. 

 

BIBSYS må ta ansvar for fellesløsninger 

- Utvikle systemet på vegne av hele konsortiet 

BIBSYS må ta ansvar for å formalisere/formidle gode ideer, samarbeid og informasjonskanal. Viktig 

med god informasjonsdeling for alle bibliotektyper. 

Bedre systemer for informasjonsdeling 

Organisere brukerstøtte og kurs. Hente inn superbrukere fra de store bibliotekene 

Gevinst for fellessystemene – gjenbruk av katalogdata 

BIBSYS støtter opp flere maler.  

Etablere en bruker Wiki – med BIBSYS som redaktør 

 

7. Bord 17 

BIBSYS`bidrag/rolle 

 

Koordinatorrolle  

 - kommunikasjon med ExLibris 

 -initiativ regionale samlinger for erfaringsutveksling 

 -kurs/workshops 

 

Sørge for differensiert brukerstøtte mtp størrelse + UH/Ikke – UH 
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Forhandle konsortieavtaler på f.eks pensumlistesystemer 

 

Ressursgrupper !!! (Ikke bare «kataloggruppe», f.eks en «fjernlånsgruppe» ++) 

Brukerfokus: - fikse lenketjener 

Involvere brukere (brukerundersøkelser) – se på treffmengde/sortering – tydeligere 

påloggingsmuligheter 

 

Hurra for Magnus Carlstrøm – mer fra han !!! 

 

8. Bord 2 

 

Samarbeid/framtidig /HVA 

a. BIBSYS overordnet ansvar for f.eks. støtter nasjonal wiki 

b. Impl…… problematisk (skjønner ikke hva det står) 

c. Bibliotekene må gi innspill til BIBSYS 

d. BIBSYS må informere/kommunikasjon 

e. Kurs 

f. Skriftlig dokumentasjon 

g. Kurs i f.eks katalogisering + fjernlån er mest nødvendig 

 

 

9. Bord 6 

-Hvilke arenaer: Nasjonal wiki 

* lenke til UBO`s videoer og  

*andre opplæringsressurser 

* Superbrukere ? 

Hvordan skal brukerfokuset iveratas ? (her foreslår vi sluttbrukeren) 

 Gi gode tjenester 

 Universiell utforming 

 Enkelhet (som finn.no) 

 Synlig ute på nett 

 

Hvordan skal vi få ut gevinsten? 

 Opprette kontakter/samarbeid 

 Superbrukere 

 Utnytte arbeidsflyt 

 

 

Hvordan kan BIBSYS bidra? 
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 Være vårt mellomledd til ExLibris 

 Konferanser, workshops, opplæring (fysisk) 

 

10.  

Kurs – fysisk/digitalt 

Støtte til små 

Testbasetilgang 

Fortsette med delingskultur 

Fellessted å stille spørsmål og få svar 

 

11. Bord 8 

 

 Fjernlån – gode veiledninger 

 Felles utv/konfigurering 

 Felles forum for erfaringsutveksling 

 Verktøykasse for katalogisering 

 Kurs/opplæring. Nettbasert – oppdatering 

 Liste over ressurspersoner som kan holde kurs 

BIBSYS være en sterk aktør vis a vis ExLibris 

 Representativt organ for konsortiet (jf rådgivende gruppe) 

 Nasjonal gruppe for fjernlån o.l.  

Arenaer: 

 Faggrupper 

 Konferanse 

 

BIBSYS bidrag å samle oppdatert info fra forum o.l. FAQ 

 Samle info på en plattform 

Gevinst fra fellessystemer: dele utvikling av systemer/maler 

Brukerfokus: 

 Brukertesting. Oria 

 

 

12. Bord 5 

 

* kompetansenettverk 

* samarbeidspartnere 

* delingsmiljø 

 

Gevinst: 
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a. Jobbe mer likt 

i. Web Dewey 

ii. Katalogisering 

iii. E-ressurser 

iv. M.m. 

Gjenbruk/deling/standarisering 

Bidrag fra BIBSYS: 

* drift 

* brukerstøtte 

* Autoritetsregistre 

*Tilrettelegge for delingsmiljøet (red.ansv) 

* Tilrettelegge for kus (gjenre nettkurs men også fysiske besøk/kurs når det er behov) 

* fadderordninger 

* flere nasjonale grupper, f.eks Resource sharing ? 

* Brukerfokus – JA 

 

Oria må bli bedre ! ---- utrolig at ikke Oria Vs Alma fungere bedre !!! 

 

Arenaer = JA ! 

 

Vi ønsker å beholde BIBSYS konferansene men ønsker oss flere workshoper.  

 

13. Arenaer for samarbeid + kunnskapsdeling 

 

* Opprette f.kes. wiki side/forum med struktur/katalogisering 

* Webinair – opplæring. Mulighet til å se flere ganger 

* Videoer – felles Youtubekanal 

 

Hvordan skal brukerfokuset ivaretas? 

 Systemet må være  

o Intutivt 

o Kjapt 

o Enkelt 

 Brukerundersøkelser 

o «ta pulsen på brukerne» 

o Mikroundersøkelser 

o Dele på felles wiki i etterkant 

o Gi tilbakemelding til BIBSYS – forbedringer 

 Lære av andre EXLibris bibliotek (tips & triks) 

 Se på ExLibris API 

 Velg selv måter vi vil vise frem våre ressurser på (UX-verktøy) 

 Ulike behov for store og små institusjoner 
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14. Bord 22 

1 a) Opplæring + oppfølging – endringer 

1 b) Endringsønsker – administrere/koordinere 

 

2. Nye muligheter/enklere rutiner via opplæring og samarbeid med f.eks arbeidsgrupper 

(videreføring av BIBSYS gruppene) 

3. BIBSYS – kontakt 

 * kurs, IT støtte, konfigurering = BRUKERSTØTTE 

4. Informasjon til 

 * i dag: for mykje og undødig info til lånar i Alma.  

 * lånar må kunne bestemme/velje sjølv kva informasjon vedkommende vil ha 

 * Oria er vesentlig !! 

  * må få alle funksjoner på plass! 

 * meir fleksible valg for dei forskjellige låntakarkategoriar (f.eks. ekstra langlån til kat 4) 

5. BIBSYS konferansen, arbeidsgruppene i BIBSY, Wiki 

 

NB!! 1 – ein – informasjonskanal 

 

15. Bord 24 

Nasjonal arbeidsgruppe f.eks konsortiearbeid 

 Hvem er det? 

 Hva  gjør de ? → tydelig informasjon 

 

Hvor kan BIBSYS bidra? 

 Informasjon om Alma/bib.system 

 Epostlister (muligens dele opp til forskjellige tema, katalog, oria, fullfillment osv) 

 Lavt terskel ! 

 Opprette referansegrupper – tilvekst, bibliografisk gruppe, fullfillment/utlån, søk/oria.  

Spesielt vekt på FJERNLÅN 

Kursing:  

 

 Fysiske kurs 

 Desentralisert opplæring – der brukerene er ! 

 Nettkurs er ikke nok 
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 Koordinere den type aktivitet 

BIBSYS sin rolle i IGeLU? 

 BIBSYS som moderator i eller 

 Egen brukergruppe med egen leder som ivaretar BRUKERNES ønsker/vil nødvendigvis 

ikke ha felles representant (= BIBSYS) 

 Informasjon om IGeLU (+ innmelding) til institusjonene !!!! VIKTIG!!! 

BIBSYS som kvalitetssikrer 

 Er Alma som system 

 Fange opp gjennomgående feil (og rette dem) 

 Fjernlånsrutinene 

 

 

 

16. Bord 7 

 Brukerstøtte, gjerne etablere grupper m/deltakere fra samarbeidende bibliotek.  

 Små bibliotek trenger støtte i form av kurs, veiledninger, brukestøtte 

 Fjernlånet må fungere best mulig – viktig for alle 

 Små bibliotek har gjerne samlinger som er av interesse for mange. 

 Det blir konsortiet som etter hvert sitter med kunnskapen. Hvordan spre denne 

kunnskapen/utnytte dette? 

 Vi har kompetansen, men ikke tid til å sette oss inn i ting. Det flyter litt med ulike 

bruksanvisninger – noen er feil. 

 Vi trenger struktur over opplæringsmateriell. BIBSYS må hente inn kunnskap fra der den 

fin/leie ut. De største har mest ressurser, både personale og penger.  

 Økte utgifter? 

 De store blir større, men det er velig mange små enheter.  

 BIBSYS bør koordinere 

 Viktig at de største også opplever at konsortiet har noe å gi dem  

 Solidaritet/dugnadsånd må ikke kastes på båten, men må bli en styrke (dugnadsånd 

kanskje ikke et godt ord å bruke oppover i systemet ???) 

 Det er stort behov for kurs nå i starten, men det vil hele tida komme nye ansatte som 

trenger innføring, dette et vedvarende behov. 

 UBO har tatt ansvar i Oslo regionene – også for de små bibliotek. Veldig positivt! 

o Men vi er alle veldig glad i Alma – Magnus! 

 Sentralt ansvar/BIBSYS. Viktig at veiledninger blir presentert ett sted og søkbart.  

 Stavanger (univ) har også tatt ansvar lokalt. ++++ men hvilke veiledninger skal vi stole på 

blir riktige? (gjelder spesielt fjernlån, der det er mye krøll). Kvalitetskontroll av 

veiledninger.  

 De store må også samarbeide seg imellom. 

 En del av «problemet» er at Alma endrer seg hele tida og veiledningene stadig må 

oppdateres. 



41 
 

 Lokale tilpasninger (f.eks. ved Uio) vanskeliggjør veiledninger som funker for alle 

 Trenger vi autorisering av prosesser 

 BIBSYS konsortiet så store som ALMA-bruker at vi bør ha innflytelse på krav om endringer 

i systemet 

 De store bør ha et ansvar 

 Viktig at NB`s spesielle behov ivaretas 

 BIBSYS har direktelinje mot ExLibris ledelse – må utnyttes 

 Hvordan skal det gjøres? Hvordan/hvem skal prioritere hva som er viktigst (på vegne av 

konsortiet?) Bør vi ha et forum bestående av deltakere fra ulike typer bibliotek som skal 

bistå BIBSYS i dette? 

 Struktur – trenger klare linjer -  vi må vite hvem som skal fremme forslag.  

 Kjøttvekta rår – vi er det største konsortiet – må brukes for hva det er verdt !! 

 Tidligere. Meldingssystem, der forslag til endringer legges inn. Vi ønsker oss noe 

tilsvarende. Må være gjennomtenkt og gjennomdiskutert før forslag går videre til 

ExLibris. Vi ønsker noe a la Idea Exhange på nasjonalt nivå.  

 Vi må fremstå som sterke. Det er flere måter å gjøre dette på. IGeLu + direktekanal.  

 Trenger små bibliotek egen samling/organisering internt i konsortiet? Representerer 

institusjonsmessig flertallet. Opp til BIBSYS å vekte.  

 Vi sitter inne med masse ideer, mye kompetanse som gjør at vi kan komme med gode 

innspill til forbedringer av systemet, vi har mye å tilføre Alma.  

 BIBISYS konsortiet blir viktigere enn før – men BIBSYS må koordinere og sørge for 

strukturen.  

 BIBSYS avgjørende for at vi skal lykke som konsortium 

17.  

Deling av informasjon (arena) – haster !!!! 

 Wiki (hvordan bygge opp?) 

 Opplæring 

o Workshops som en del av BIBSYS konferansen 

o 2 ganger i året  

o Trekke inn ressurspersonale fra bibliotekene 

o Streames 

o Emne wiki 

o Enkle innganger 

o Hvem har ansvar, BIBSYS?  

 BIBSYS forum (bedre struktur) 

 Mer uformelle møter (diskusjonsarena) 

 Eierskap – bibliotekene må være med å bidra! 

 Arbeidsgrupper (moduler) 

o Koordineringsansvar 

o Vår stemme 

 Arena for utviklingsønsker 

o Koordinering og deling av informasjon, siling og kvalitetssjekk 

 

 

18. Bord 32 

 BIBSYS må systematisere og samle infoen bedre 
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 BIBSYS bør lage FAQ og Wiki 

 Løpende oppdatering også om prosess ønskes 

 Folkebibliotekene m.fl (ikke BIBSYS bibliotek) må informeres om våer prosesser eks. 

fjernlån 

 Vi ønsker hjelp til konfigurering 

 Klarere info om hvem som har ansvar ang. konfigurering – BIBSYS eller brukerne? Hva får 

vi lov til å gjøre selv? 

 Bibliografisk gruppe bør styrkes 

 BIBSYS bør imøtekomme brukernes behov. Tørre å gjøre omfattende endring i systemene 

 

19. Bord 19 

1. For stort og for tidlig spørsmål til å kunne svare pr nå. 

Trenger avklaring på rollen til BIBSYS og konsortie. 

2. Wiki er god ting. Brukermøte i en eller annen form. Både regional, nasjonal, gjerne rimelig lav 

terskel, f.eks. modul basert. IGeLU som arena? 

3. BIBSYS kan fasilitere, tilrettelegge, diskusjoner og erfaringer. Fremheve «best practise». 

Informasjon om utvikling som er på gang/ikke fungerer. God infrastruktur for 

endringsforslag.  

3-4 kurs er ønskelig, ikke nødvendigvis med BIBSYS som kursholder.  

Undervisningspool  

outsourcing av opplæring og andre oppgaver, f.eks er skype en av mange gode løsninger.  

 

20. Bord 4 

 Arbeidsgrupper for konsortiet 

 Opprette wiki for arbeidsgrupper med moderatorer 

 Kurs i Alma – fysisk 

 Superbrukere 

 Opprette «Alma-hjelp» 

 Oppdatere veiledninger/kurs 

 

21. Bord 16 

Arenaer: 

 Samle informasjon på ett søkbart sted 

 Ett sted for erfaringsutveksling 

 En manual for brukerveiledninger/arbeidsflyt 

Kurs, webinarer 

 Trenger ikke være fysisk, men gjerne ofte og konkrete på helt spesifikke 

tema/utfordringer 

 Mange er nye i konsortiet og kommer fra små biblioteker; mangler historikk 

 Kurs på forskjellige nivåer, rettet mot forskjellige nivåer, rettet mot forskjellige 

brukergrupper 

 Startkurs 
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Hvordan bør vi kommunisere behov til BIBSYS og ExLibris ? 

 Fungerer bra for de større institusjonene som har «Alma-grupper» som gir samlet 

tilbakemelding til BIBSYS, men hvordan samle de «små» stemmene? 

 Support på type institusjon? Stor, mellom, liten 

Utfordringer 

 Systemet er komplekst, vi vet ikke hvordan vi skal formulere spørsmål/problemer. 

 Prøving/feiling er farlig – vi må ha manualer for alt! 

 Veiledningene er gode, men hvis det er feil i konfig, f.eks så er det vanskelig å finne svar 

 Oppdatere veiledningene – ikke garantert at alle har fått med seg info på e-post/forum 

etc.  

Ønsker til BIBSYS 

 At brevmaler/utskrifter ets er så gode at biblioteker med begrensa ressurser kan bruke 

dem uten å måtte konfigurere. 

 Hente ut essensen fra klease notes og kommunisere til oss på en forenklet måte 

 Informere alle om løsninger på problemer de enkelte bibliotek har meldt inn, MEN vær 

tydelig på målgruppe OG forenkle språket slik at vi kjapt og enkelt forstår hva saken 

handler om.  

 Forenkle kommunikasjon. Bruk vanlig språk. (ref. Netlife Research!) 

 

FOKUS PÅ Å FÅ ALMA TIL Å FUNGERE 

 

 

22.  

o BIBSYS knutepunkt mellom konsortiet og leverandør 

- Gjenopprette referansegrupper? For innspill av prioriteringer til BIBSYS 

- BIBSYS må være en norsk arena for systemspørsmål (Alma) (fortsette med norske 

brukermøter) 

 

o BIBSYS må fortsatt tilby god brukerstøtte 

 

o Viktig å samle all informasjon, veiledninger etc både fra BIBSYS/Ex Libris og fra 

institusjonene. Finne god måte å gjøre dette på. En «best practice». Oversikt er ønskelig  

 

o BIBSYS må ga systembibliotekarrollen for de bibliotekene som har behov for dette, 

samarbeide med syst. Bibliotekene som har dette selv 

23. 

o Vi er foreløpig mest opptatt av å få Alma til å fingere greit- et ledelsesproblem? 

 

o Samarbeide på tvers 
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o BIBSYS kan bidra til bedre grensesnitt i Oria. WIKI – ja takk 

 

o BIBSYS overvåker og kvalitetssikre 

 

o Nasjonal wiki er en god ide 

24. 

Bibliotekkonsortiet 

o Viktig å fortsette med rollen som sentral brukerstøtte 

 

o Nasjonal wiki 

 

o Tilbud om kurs (fysiske, på nett og norske felles veiledere) 

 

o Forbedringspotensialet på kommunikasjon! For mange kanaler og vanskelig å holde oversikt 

 

o Konfigurering krever støtte fra brukerstøtte 

 

o Brevmaler (sparer arbeid ved de små bibliotekene) 

 

o Ønske om små kvitteringslapper som skal stå i bøkene i hentehylle (ikke håndskrevet lapp 

eller A4 ark) 

 

o BIBSYS må også ta hensyn til bibliotekene som er utenfor UH-sektoren (men BIBSYS skal være 

tilpasset UH sektoren) 

 

o Små nettverk lokalt for utveksling av erfaringer 

 

25. 

Samarbeid: 

o Fokus på Alma og Oria 

o Sluttbrukerfokus 

o Brukerstøtte / opplæring – kurs 

o Forum  

- BIBSYS må svare på spørsmål 

- Kvalitetssikre info 

- Nasjonal wiki 

- Dele kunnskap 

26. 

o God brukerstøtte (særlig viktig med tanke på små bibliotek) 
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o Nettverk 

- fora for bibliotek m/like behov 

- fora for erfaringsutveksling 

 

o Vanguard – bibliotekene  bidra i opplæring? 

 

o BIBSYS bør være  konfigureringsstøtte (til mindre bibliotek)  formalisert(per nå kontakter 

gjerne små bibliotek UB bibliotekene) 

 

o Redusere antall informasjonskanaler! 

- Samle informasjon! All informasjon ett sted 

- Kvalitetssikre informasjon 

- Spørsmål og svar bør være tilgjengelig her (sparer support og reduserer 

dobbeltarbeid) 

o BIBSYS må være en kanal for å «sile ut» funksjonalitet: hva er viktig, hva skal vi ta i bruk (små 

bibliotek har ikke kapasitet til å gjøre dette) 

 

27. 

o Ønsker fysiske kurs  gjerne regionale (BIBSYS kommer til oss) 

o Ønsker god dokumentasjon, ala de tidligere håndbøkene 

o Brukerfokus: opprydding i Oria slik at vi kan stole på resultatene: må være enkelt og 

brukervennlig 
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28. 

o Delingstanken som bibliotek / BIBSYS er kjent for må fortsette 

- Gode arenaer for læring 

- Tenker langsiktig – måte og organisere oss å i forhold til Ex Libris 

- + viktig å ha et system for å melde inn tema  bør være en gruppe som «vurderer» 

forslaget? Referansegruppe? 

- Spre kunnskap (wiki?) 

 

o Hvordan kan BIBSYS bodra? 

- Gode læringsarenaer 

- Deling av kunnskap 

- Holde kurs? Eller workshop? 

- Nettkurs 

- Ulike plattformer for læring 

- Fysiske kurs gjør at det er satt av tid  kanskje mer effektiv læring? 

- Hvem bør gjøre det? BIBSYS? 

- Noen moderatorer? 

- Wiki  mer endelig «slik gjør vi det» 

- Forum 

- Referansegruppe? 

- Fellesløsninger 

- Standardløsninger gjør at det når ut til flere 

- Innkjøpssystemer (agresso) 

 

o Hvordan skal brukerfokus ivaretas? 

- Oria – fellesløsninger – enhetlig løsning slik at studentene kjenner seg igjen 

- Ønsker at BIBSYS lager API – studentvakt alma grensesnitt  felles for alle 

- BIBSYS rolle – konsortieledelse 

 

29. 

o Utfordringer med Oria når brukerne ikke får bestilt etc 

 

o Behov for wiki i konsortiet for Oria også 

 

o Et effektivt saksbehandlingssystem som man kan melde fra om problemer i Oria 

 

o Ønsker flere – og bedre veiledninger for brukerne i Oria, veiledninger om 

bestillingsfunksjoner 

 

o Ex Libris Idea Exchange: 

 

o Nye forslag via BIBSYS bør være synlig og kjent for alle i konsortiet 

 

o BIBSYS bør gjøre dette tydeligere, eks på en enkel nettside 
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30. 

o Forum for kunnskapsdeling ønskes 

 

o Nasjonal wiki for konsortiet 

 

o Ønsker videre kurs; via konsortiet, men organisert av BIBSYS 

 

o Brukerstøtte fra BIBSYS: 

- Små bibliotekene ønsker hjelp til konfigurering 

- Support fra BIBSYS: i dag får ikke kunden vite når man kan forvente svar. Ønsker svar 

om forventa saksbehandlingstid. Kunne slik info vært tilgjengelig fra nettside? 

 

o BIBSYS videre: ønsker at BIBSYS fortsatt skal være forhandlingspartner mot leverandører 

 

31. 

o Oria: ønske om samme layout på forsida for hele konsortiet  forside designet av BIBSYS 

 

o Brage vs Alma: hva skal registreres hvor? 

 

32. 

o Behov for felles arenaer – lokale, regionale, nasjonal 

 

o Konsortiets styrke er nettopp felleskapet og deling 

 

o Kjernetjeneste må fungere 

 

o Videreføre ressursgrupper (ala bibliografisk gruppe, katvakt) i Alma kontekst, som skal være 

supebrukere/støtte 

 

o Helst ett forum for informasjon og utveksling, f eks en wiki 

 

o BIBSYS som fasilitator for ressurser / referansegrupper 

 

o BIBSYS som koordinator for fellesløsninger både opp mot Alma og utefor, f eks 

regnskap/bestillingssystem, pensumlister etc 

 

o BIBSYS må være helpdesk / support på Alma 

 

o Oria oppleves som uforutsigbar på trefflistesortering og status på eksemplarene. Bibliotekets 

viktigste ansikt utad. Tekniske problmer eller «feil» i Alma? Bibliotekene må ha kompetanse 

til å vite dette. Her blir deling og support viktig. 
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33. 

o Hvordan komme seg til et velfungerende biblioteksystem? 

 

o Ting tar lengre tid enn forventa, også de prosessene som er på plass eks fjernlån (som ikke er 

på plass) 

 

o Samle all ny info, info på ett sted (wiki) 

 

o Man må kunne forvente kjappere tilbakemelding fra BIBSYS 

 

o Litt tilfeldig hvilken info vi får og hvem vi får det av 

 

o Alltid minst tre innganger/ veier i Alma for hver enkelt operasjon. Kan noe standardisere? 

 

o Hvor mange kontaktpunkter har BIBSYS ut mot f eks mindre institusjoner 

 

o Fjernlån!! 

 

o Et arbeidsmøte med BIBSYS tilstede med geografisk inndeling 

 

o Viktig å høre også på de på «gulvet» i de mindre institusjonen 

 

34. 

o Sentralstyrt regler for utlån 

 

o Flere widgets i Alma  til hjelp / lenker etc. Eks Bibliotekwidget 

 

o God tone i tilbakemelding fra brukerstøtte og andre autoriteter  

 

o Snarveier som ikke er farlige 

 

o «Dropp dette» - liste info om hva vi ikke trenger å gjøre (spesielt for mindre bibliotek) 

 

o Nettverk for små biblotek 

 

o Forenkle fjernlån 

 

o «Pakker» f eks brev og andre maler som leveres 

 

o Igelu developer site 

 

o Felles wiki. NB! Søkbarheten viktig 

 

o Mer samlet info fra BIBSYS 
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o Støtte til intef\grasjoner eks betalingsløsninger. Test – samdbox for alle 

35. (36.1) 

o Behov for organisering av tips & triks (FAQ), gjerne inndelt etter delene i Alma (wiki el). 

Referansegruppe 

 

o Webinar (i grupper eller ikke) m/ diskusjon, testing etterpå 

 

o Behov for teknisk hjelp og brukerstøtte fra BIBSYS i lang tid fremover! 

 

o Konfigureringssupport 

 

o Tilbake til «gammel» Alma Online hjelp 

 

o Arena for erfaringsdeling 

 

36. (36.2) 

o Opplæring – form. «Dagens Alma» - nasjonalt / hjelp til 

 

o Nasjonal Alma – liste 

 

o Oria må se ordentlig ut 

 

o Stabilt Oria 

 

o Kommunikasjon til alle som trenger info 

 

o Hospitering hos hverandre 

 

37. 

o Kan Uninett gjøre noe enklere for BIBSYS konsortiet? Blir litt hypotetisk. Kanskje kan 

Uninet37.spille en rolle mht å samle og dele ulike typer data. Noen bør i alle fall ha denne 

rollen 

 

o Vi bør ha grupper med faglig tyngde som kan holde styringen når vi har en kommersiell 

leverandør langt unna oss som leverer systemet 

 

o Vi bør ha systemer med ulike nivåer, der informasjonen og innspill fra alle fanges opp. Også 

fra «oss å gulvet» 

 

o En bekymring ved alle integrasjoner og ProQuest sitt oppkjøp: Hva skjer med konkurrentene? 

Blir det vanskeligere å få tilgang til innhold fra alle leverandører? Dette oppkjøpet endret 

premissene litt. 
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o Hva kan BIBSYS bidra med? 

- Support. Gi oss Alma utgaven vi trenger 

- Støtte opp om Alma wiki. Tilrettelegge for deling av erfaringer 

- BIBSYS bør samle innkjøpsmakt og brukermakt. Prioritere mellom drift og 

utviklingsarena 

 

o Kanskje bør det rådgivende utvalget sterkere inn ved vurdering av funksjonalitet og 

prioriteringer? 

 

o Kanskje alle prosjektlederne fra alle ulike institusjonene samles i flere grupper? Det har vært 

en positiv erfaring at prosjektlederne ikke var sjefen!  

 

38. 

o Felles innkjøpsanskaffelse 

- Alma 

- Primo 

- Pensumlistesystem 

- DLR / MOOC 

 

o Brukerstøtte organisert fra BIBSYS. Kurs / workshop 

 

o Dele erfaringer – alle må bidra 

 

o Wiki – løsning kan være en god ide for å dele kunnskap og erfaringer, men noen må ha 

ansvar for å organisere og drifte det eller kan det dø ut. 

 

o BIBSYS bør være aktiv til å utforske ny teknologi på vegne av konsortiet. 

 

o Konsortiet er en viktig samarbeidsarena (særlig for de små) 

 

39. 

o Flott med arbeidsgruppe som ser på hvordan konsortiet skal samarbeide 

 

o Vurdere referansegrupper for hver modul (fullfilment, resource sharing, aquistion osv) 

 

o «Ett sted» (wiki el) med spørsmål og svar 

 

o BIBSYS sentrale / bindeleddet mht samarbeid på ulike fronter 

 

o Vurdere ulike treffpunkt (fysiske) for de ulike delene 
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40. 

o Brukertesting? 

- Inn på et tidligere tidspunkt BIBSYS (beta) 

- Samarbeid med institusjoner / gjøres lokalt 

- Brukertesting satt i system 

41. 

o Biblioteksystem 

- Pensumlistesystem 

- Institusjonelt arkiv 

 

o Beholde agent rollen 

- Kursing / opplæring / brukerstøtte 

- Drifte arena for erfaringsutveksling 

- Lage standardiserte arbeidsflyter (gjerne wiki) 

 

o Informasjonsdeling. Ett godt forum 

 

o Få på plass nytt grensesnitt for Oria 

 

o WIKI!  

- Regionale møteplasser for erfaringsutveksling 

- Digitale møteplasser 

42.. 

o Nasjonal løsning for beste praksis 

 

o Ønske om å ha arbeidsgrupper innen de forskjellige moduler 

- Komme med anbefalinger til prioriteringer til Igelu i samarbeid med BIBSYS 

 

o Alle bibliotek skal/må melde seg inn i Igelu for å få stemmerett og innflytelse 

- Koordinere stemmeangivelsen 

 

o Oria må prioriteres høyere og forbedres 

 

o Bestillingsfunksjonen i Oria må utbedres 

 

o Evaluere Orias funksjonalitet med Alma som bakteppe 

 

o Større brukerinnflytelse og transporteres i utviklingen av Oria 
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Vedlegg 5: Rollebeskrivelser BIBSYS med mapping mot kompetanse 

Roller  Kort beskrivelse Kompetanse *) 

Informasjonsarkitekt 

  

  

  

Bidra til at vedtatt strategi og 

virksomhetsplan realiserer 

interessentenes ønsker 

gjennom best mulig 

sluttbruker opplevelser.  

  

Spesielt fokus på hvordan 

våre løsninger samspiller med 

eksterne og Master Data 

Management. 

  

Arkitektur 

Forretningsområder/domener 

Innovasjon 

Sluttbrukerkompetanse 

Interessentanalyse 

Behovsanalyse 

TOGAF 

UH-arkitekturprinsipper 

  

Tjenesteansvarlig 

  

  

  

Ansvarlig for tjeneste eller 

tjenesteområde. 

Kundekontakt. 

Identifisere nye behov hos 

brukerne og ansvar for å 

dokumenter dette igjennom 

overordnet kravspesifikasjon. 

Kjenne mulighetene til 

tjenesten og lede utvikling av 

tjenesten, både kortsiktig og 

langsiktig.  

Lage innhold til informasjon 

om tjenesten på brukerens 

premisser. 

Leder tjenesteteamet.  

Ressursoppfølging.  

Oppfølging av konsortiet 

Planlegging 

Behovsanalyse 

Interessentanalyse 

Endringshåndtering 

Innovasjon 

Dokumentasjon 

Kommunikasjonsevne 

Løsningsarkitekt 

  

Ansvarlig for å designe en 

arktitektur for å oppnå 

ønskede designmål, i tråd 

med UH-sektorens 

Arkitektur 

Applikasjonsdesign 
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arktitekturprinsipper og andre 

retningslinjer. Tekonologi og 

infrastruktur.  

Systemteknisk design 

Informasjonssikkerhet 

Teknologiske trender 

ID Management 

 

  Produkteier 

  

Beskrive hva som skal 

lages/endres og definerer 

akseptansekrav til 

leveransene. Oppfølging av 

utviklerteamet. 

Spesifikasjon 

Applikasjonsutvikling 

Konsortieadministrasjon 

  

Scrummaster 

  

  

Ansvarlig for 

scrummetodikken: Scrum-

master er ansvarlig for at 

Utviklingsteamet lærer seg å 

selvorganisere, at Produkteier 

forstår sin rolle og at 

samspillet mellom disse 

fungerer godt. Scrum-master 

er ansvarlig for at man hele 

tiden forbedrer 

arbeidsformen og at 

refleksjonsmøtene fører til 

forbedring. Om det er 

nødvendig må Scrum-master 

beskytte Utviklingsteamet 

mot for mye forstyrrelser. 

Scrummetodikk 

Gruppedynamikk 

Utvikler 

  

Leverer funksjonalitet 

spesifisert av produkteier. 

Bruker arkitektur definert av 

løsningsarkitekt. 

Applikasjonsutvikling 

Integrasjon av komponenter 

Testing 

Dokumentasjon 

Brukerstøttevakt 

  

1. linje support. Besvarer 

brukerhenvendelser og 

avklarer eventuell videre 

behandling internt i 

organisasjonen. 

Brukerstøtte 

Kundebehandling 
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Teknisk drift 

  

Overvåker, vedlikeholder 

teknisk infrastruktur og 

plattform. Ivaretar sikkerhet, 

innkjøp og avtaler med 

leverandører. 

2.linje support 

Infrastruktur 

Plattform 

Innkjøp 

Avtaler 

Anbudsprosess 

Applikasjonsdrift 

  

Ivaretar igangsetting, 

databaser, konfigurasjon og 

dialog mot leverandør. 2.linje 

support  

Applikasjonsdrift 

Tjenesteekspert 

  

Har god kunnskap om 

tjenesten og domenet som 

grunnlag for blant annet 

2.linje support og opplæring. 

Forretningsområder/domener 

Brukerstøtte 

Dataforvalter 

  

Ivaretar import, eksport og 

konvertering av data. 

Dataforvaltning 

Informasjons- og 

kommunikasjon 

  

Utformer og distribuerer 

informasjon via egnede 

kanaler. Bistår og gir råd om 

kommunikasjon med 

målgruppene.  

Kommunikasjon/informasjon 

Forretningsområder/domener 

Målgrupper 

Ledelse 

  

Ivaretar strategi og 

personalledelse. Utarbeider 

og følger opp budsjett og 

virksomhetsplan.  

Ledelse 

Forretningsstrategi 

Forretningsområder/domener 

Prosjektstyring 

Anbudsprosess 

Kontraktetablering 

Styre 

Innovasjon 

Controller/lederstøtte 

  

Utarbeider budsjettforslag og 

regnskapsrapporter. 

Oppfølging av virksomhetens 

økonomi. 

Regnskap 

Økonomistyring 

Innkjøp 
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  Avtaler 

Økonomi 

  

Ivaretar fakturering, bestilling 

og betaling. 

Regnskap 

  

Administrasjon 

  

Personaladministrasjon, 

arkivering og andre 

administrative oppgaver. 

Personaladministrasjon 

Administrasjon 

Intern IT-drift 

  

Innkjøp og konfigurasjon av 

PC-er og mobile enheter, 

internt nettverk og servere. 

AV-utstyr. 

Kontorstøtteverktøy. Intern 

brukerstøtte. 

Brukerstøtte (intern) 

Infrastruktur 

Innkjøp 

Prosjektleder 

  

Planlegger og gjennomfører 

prosjekter av ulik størrelse.  

Prosjektstyring 

Anbudsprosess 

Kontraktetablering 
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Vedlegg 6: Spørsmål fra brukerundersøkelse 

Kartlegging biblioteksystemkonsortiet 

 

Side 1 

Takk for at du svarer på denne undersøkelsen! 
Rådgivende gruppe for biblioteksystemkonsortiet har nedsatt et arbeidsutvalg som skal utarbeide et forslag til ny organisering av biblioteksystemkonsortiets 

virksomhet. Denne undersøkelsen er en del av kartleggingen som skal danne grunnlag for anbefalingene.  

Vi ber om at det kun sendes inn ett svar per institusjon i konsortiet. 

Forslaget skal belyse følgende temaer: 

 Beskrive hvordan Biblioteksystemkonsortiet og virksomheten er organisert i dag. 

 Beskrive BIBSYS sin organisasjon, kompetanse og tjenester inklusive kostnader knyttet til disse. 

 Kartlegge behov, ressurser og kompetanse blant konsortiets deltakere. Her er det viktig å se på ulike institusjoner, og kartlegge både felles og særskilte behov. Dette med 

henblikk på å identifisere hvilke tjenester som best kan forvaltes av BIBSYS og hvilke tjenester og oppgaver som bør forvaltes av institusjonene selv. 

 Anbefale hvilke tjenester som bør legges til BIBSYS og hvilke tjenester som skal håndteres av deltakerne i konsortiet, herunder roller og ansvar. 

 Anbefale arbeidsdeling mellom BIBSYS og institusjonene 

 Anbefale ulike fora for samarbeid 

 Anbefale kostnadsdekning for de ulike tjenestene fra deltagerinstitusjonene. 

 Anbefale en styringsstruktur for Biblioteksystemkonsortiet 

 Vurdere om forslaget krever endring i retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet og eventuelt foreslå slike. 

Dataene fra kartleggingen vil kun være tilgjengelig for arbeidsutvalget og bli presentert i aggregert form slik at det ikke er mulig å spore svar tilbake til 

enkeltbibliotek/institusjoner. Etter at arbeidsutvalget har avsluttet sitt arbeid, vil de individuelle svarene bli slettet.  

Det tar ca. 10 minutter å besvare undersøkelsen. 

Sideskift 
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Side 2 

 Angi deres bibliotek/institusjon 

 

 Angi type institusjon deres bibliotek tilhører * 

Universitet 

Høgskole 

Insitutt 

Sykehus 

Annet 

 Angi antall årsverk i deres bibliotek * 

 
 Hvor mange årsverk (oppgis i desimaler) bruker deres bibliotek på lokal drift av Alma (brukerstøtte, konfigurering, teknisk/utvikling/integrasjon, kurs/opplæring, 

dokumentasjon/FAQ/veiledning, m.m.) * 

 
 Hvor mange årsverk (oppgis i desimaler) bruker andre enheter utenfor biblioteket (IT-avdeling, studieadministrasjon, forskningsadministrasjon ol.) på lokal drift av Alma? * 

 
 Hvor mange årsverk i deres bibliotek (oppgis i desimaler) brukes på brukerstøtte til andre bibliotek i konsortiet? * 

 
Sideskift 
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Side 3 

Angi deres biblioteks behov for støtte fra biblioteksystemkonsortiet 
Velg et tall mellom 1 og 6, hvor 1 er svært lite behov og 6 er svært stort behov 

  
1 2 3 4 5 6 

Ikke 

aktuelt 

Brukerstøtte * 
       

Konfigurering * 
       

Teknisk/utvikling/integrasjon * 
       

Kurs/opplæring * 
       

Dokumentasjon/FAQ/veiledning * 
       

Erfaringsutveksling * 
       

Felles praksis/malverk for eksempel brev, epost, etiketter, 

katalogiseringspraksis *        

 Er det andre behov som ikke er nevnt ovenfor som er viktige for dere? 

 

Sideskift 
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Side 4 

Angi i hvilken grad dere mener biblioteksystemkonsortiet gir merverdi 
Velg et tall mellom 1 og 6, hvor 1 er svært liten merverdi og 6 er svært stor merverdi 

  1 2 3 4 5 6 Ikke aktuelt 

Økonomi gevinst ved felles anskaffelse * 
       

Økonomi gevinst ved felles drift * 
       

Samarbeid om oppsett og konfigurasjon * 
       

Felles bibliotekkatalog * 
       

Sikrer bedre metadata * 
       

Samarbeid i sektoren * 
       

Felles søketjeneste (Oria) * 
       

 Er det annet som dere mener biblioteksystemkonsortiet gir av merverdi? 

 

 Hva mener dere er den største fordelen med Alma? * 

 
 Hva mener dere er den største utfordringen med Alma? * 
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Ja Nei 

Vet 

ikke 

Forventer dere at Alma forenkler og forbedrer samarbeidet med europeiske bibliotek? * 
   

Er det ønskelig med et tettere europeisk samarbeid (Library clouds) eller felles søkeindeks på 

europeisk nivå? *    

Sideskift 

 

Side 5 

Hvor fornøyde er dere med dagens søketjeneste Oria? 
Velg et tall mellom 1 og 6, hvor 1 er svært lite fornøyd og 6 er svært fornøyd. 

  1 2 3 4 5 6 Ikke aktuelt 

Oria-tjenesten generelt * 
       

Brukervennlighet * 
       

Relevante treff i trefflisten * 
       

Innlogging og administrering av lån * 
       

 Hva mener dere er den største fordelen med Oria? * 

 
 Hva mener dere er den største utfordringen med Oria? * 
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 Har dere planer om å bytte ut Oria med en annen søketjeneste? * 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

 Hvis ja, til hvilken og hvorfor? 

 

Sideskift 

 

Side 6 

Angi i hvilken grad dere samarbeider med andre bibliotek i konsortiet 
Velg et tall mellom 1 og 6, hvor 1 er i svært liten grad og 6 er i svært stor grad 

  1 2 3 4 5 6 Ikke aktuelt 

Erfaringsutveksling * 
       

Kurs/opplæring/veiledning * 
       

Konfigurering/oppsett/systemadministrasjon * 
       

Teknisk/integrasjoner/skripting * 
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  1 2 3 4 5 6 Ikke aktuelt 

Brukerstøtte * 
       

 Har dere innspill eller ønsker til konkrete fora eller samarbeidsarenaer som bør etableres av konsortiet? 

 

Sideskift 

 

Side 7 

Angi deres behov for kurs fra biblioteksystemkonsortiet 
Velg et tall mellom 1 og 6, hvor 1 er svært lite behov og 6 er svært stort behov 

  1 2 3 4 5 6 Ikke aktuelt 

Katalogisering/Resource Management * 
       

Fjernlån * 
       

E-ressurser * 
       

Marc21 * 
       

Akkvisisjon * 
       

Konfigurering * 
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  1 2 3 4 5 6 Ikke aktuelt 

Analytics * 
       

Fulfillment * 
       

Grunnkurs Alma * 
       

Oria * 
       

 Er det andre typer kurs enn nevnt ovenfor som er ønskelig? 

 

 Angi foretrukket form på kurs fra biblioteksystemkonsortiet * 

Tradisjonelle kurs 

Nettkurs 

Sideskift 

 

Side 8 

 Hvilken arbeidsfordeling mener dere biblioteksystemkonsortiet bør ha fremover? * 

BIBSYS tar alt - anskaffelse, nasjonale tilpasninger, support, kurs, konfigurasjon, utvikling og lignende 

BIBSYS har ansvar for anskaffelse og nasjonale tilpasninger. Delt og distribuert ansvar mellom BIBSYS og konsortiet for support, kurs, konfigurasjon, utvikling og 

lignende. 
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BIBSYS er kun systemleverandør (anskaffelse og leveranse av "hyllevare"-system) 

Avskaffe konsortiet – fristille institusjonene til valg av biblioteksystem 

Ikke aktuelt 

 Har dere planer om å gå ut av biblioteksystemkonsortiet? * 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

 Hvis ja, beskriv kort hvorfor 

 

 Eventuelle kommentarer eller andre innspill ifbm denne undersøkelsen? 

 

Nettskjema v22.0 

 

 

 

 

 

 

https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/mer-om/versjonshistorikk/
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Vedlegg 7: BIBSYS-avgift fordeling 2016 
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Vedlegg 8: Statusrapport BIBSYS support november 2016-12-19 

 



Statusrapport for brukerstøtte - november 

Side 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: 27.11.2016 
 

 

STATUSRAPPORT FOR BRUKERSTØTTE 

RAPPORTERINGSPERIODE: 1.1.2016 – 25.11.2016 

 

 

 

 

 

Hensikten er at rapporten skal gi en oversikt over supportsaker for Alma og Oria. 

Rapporten vil vise fordeling av saker på køer, prioritet og institusjon og gir et nå bilde av 

situasjonen. 
 

 

Det er 303 åpne saker til behandling for Alma og Oria per 25.11.2016, hvor 150 av disse 

sakene tilhører seks institusjoner. 24 saker har ikke institusjonstilhørighet. Figur 3 og 4 

på side 3 viser historisk statistikk fra 1.1.2016, mens de andre viser status per 

25.11.2016. 

Det er fulfilment og konfigurasjon som har flest saker med hhv. 61 og 43 saker. Disse 

sakene er tidkrevende da de fleste sakene krever at vi må sette oss inn i hvordan 

institusjonens Alma-instans er konfigurert og det krever en del verifiseringer og 

avklaringer med institusjonen før eventuelle endringer kan bli utført. 

Prioriteten på sakene fordeles slik: A = 8%, B=82% og C=10%. 

RAPPORTENS INNHOLD 

SAMMENDRAG 
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Figur 1 Åpne saker fordelt på underkøer 

 

 

 

 

 

Figur 2 Fire ukers statistikk på nye og avsluttede saker 

PIVOTDIAGRAMMER 
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Figur 3 Oversikt over løsningstid på alle behandlede saker 

 

 

 

 

 

Figur 4 Oversikt over totalt antall saker per institusjon 
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Figur 5 Oversikt over åpne saker fordelt per institusjon 
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Figur 6 Oversikt over status på åpne saker 

 

 

 

Figur 7 Fordeling av prioritet på åpne saker 
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B - Normal

C - Lav 
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