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Felles utfordringer (1)

• Lisensavtaler som gir ensidige fordeler til forlagene

• Lisensavtaler som ikke er i tråd med krav til oss
• Universell utforming

• Årlige prisøkninger (mye) høyere enn årlig budsjettøkning

• Sprikende innspill til CRIStin-forhandlinger
• Ulik virkelighetsforståelse

• Innsikt i trender og utvikling hos våre brukere?

• Institusjonelle forskjeller



Felles utfordringer (2)

• Press på litteraturbudsjett
• inkl økende valutakurser

• Effektivisering i UBene

• Digitalisering og automatisering

• Kompetanse/-utvikling

• Eksterne krav
• åpen tilgang

• nasjonale mål

• Plan S



Mål for samarbeidet

• Inngå gode og framtidsrettede avtaler

• Mer langsiktighet og forutsigbarhet i avtaleforhold

• Tettere samarbeid, ressursbesparelse og kostnadsdeling i 
utviklingsarbeid

• Større mulighet for operativt samarbeid og oppgavefordeling 
mellom UBene

• Mer intern kompetansebygging på tvers av UBene og mellom UBene
og leverandører/samarbeidspartnere

• Bedre utnyttelse av de systemene vi bruker og god dataflyt mellom 
systemene



«Trondheimsmøtet»

• Strategisk møte

• Evaluering av inngåtte avtaler opp mot forhandlingsmål

• Mål og strategi for kommende forhandlinger

• Utvikling av samarbeidet innad i BOTT

• Utvikling av samarbeidet med Unit og andre 
samarbeidspartnere/leverandører



UB-BOTT Ledergruppa

• UB-direktører/-sjefer
• Strategiske beslutninger

• Beslutning av avtaleinngåelser

• Deltakelse i forhandlinger



Forhandlingsutvalget

• Kompetanse- og kunnskapsdeling

• Unit-avtaler
• Operative krav til avtaler
• Bistand til, og underveis i, forhandlinger
• Bidra i avtaleutforming/lisenser
• Koordinering av avtaleinngåelse
• Implementering av avtaler

• BOTT-avtaler
• Forhandlinger og anbud

• Forlag og innholdsleverandører
• Agenttjenester (bøker og tidsskrifter)

• Saksforberedelse til ledermøter og Trondheimsmøtet



Avtale trykte bøker

• Utfordringer i prosessen

• 4 separate avtaler

• Ingen felles avtaleforvaltning



Avtale agenttjenester

• Forankringsprosess

• Fokus på langsiktige utviklingsmål
• felles prosesser

• felles rutiner/«best practice»

• felles utviklingsprosjekter (bl.a. med agent)

• samkjøring av porteføljer – felles forhandlinger der behov

• Gjeldende fra 2019

• Felles avtaleforvaltning



Samarbeid

• Unit LÅT (konsortieteamet)
• E18

• PAR-avtaler

• Publisering, arbeidsflyt

• Helsebiblioteket
• Lippincott-avtalen

• APA og ProQuest?



Samarbeidsutfordringer - suksesskriterier

• Lojalitet til det vi er enige om

• Struktur/organisering, involvering

• Tillitt og relasjoner
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