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HØRINGSUTTALELSE – BIBSYS FRAMTIDIG ORGANISERING OG OPPGAVER
Vi viser til brev av 07.12.04 (ref. 200308693-/AT) der forslag til framtidig organisering
av BIBSYS ble sendt på høring.
Saken har vært på intern høring ved Universitetet i Bergen og Universitetsbiblioteket
(UB) og Forskningsavdelingen har uttalt seg i saken. Begge støtter i hovedsak
arbeidsutvalgets forslag til framtidig organisering av BIBSYS. Vi legger ved begge
uttalelsene. På denne bakgrunn vil Universitetet i Bergen slutte seg til utredningens
analyser og hovedkonklusjoner. Tiden er inne for en reform av BIBSYS og vi rår til at
organisatoriske endringer iverksettes så raskt som mulig.
BIBSYS og bibliotekene er svært viktige for UiB. Dagens system ivaretar alle interne
bibliotekfunksjoner som utlån, registrering, innkjøp, forskningsdokumentasjon mm. UiB
ser også positivt på den utvikling som har funnet sted ved at BIBSYS er gjort mer
brukervennlig og tilgjengelig ved tilrettelagte tjenester for studenter og andre brukere.
BIBSYS er et svært viktig redskap for gjenfinning av litteratur i forskning og utdanning,
og vi er helt avhengig av at systemet fungerer optimalt. Dette både av hensyn til
interne rutiner og effektiv utnyttelse av våre ressurser og av hensyn til brukerne, tilsatte
og studenter ved universitetet. Utvalget peker på at det er nå behov for en fornying av
BIBSYS slik at ikke vårt interne arbeid i bibliotekene forhindres av foreldet teknologi i
bibliotekssystemet. En slik oppgradering kan vanskelig finne sted innenfor dagens
finansieringsmodell. Utvalget trekker i denne sammenheng fram BIBSYS sentrale
funksjon som nasjonal infrastruktur for forskning og at en større del av moderniseringen bør dekkes direkte fra sentrale myndigheter. UiB vil støtte dette synet.
UiB stiller seg positiv til utvalgets forslag om å endre organisasjonsformen til BIBSYS,
profesjonaliseringen av styrefunksjonen og nedleggelse av BIBSYS’ råd og av
referansegruppene. UiB støtter forslaget om å gjøre BIBSYS om til et statsaksjeselskap, men finner at utvalget ikke har utredet de økonomiske og administrative
konsekvenser ved valg av organisasjonsformer tilstrekkelig. Det kan være
konsekvenser som tilsier at en revisjon av BIBSYS-avtalen og en formell opprettelse
av BIBSYS som en §18-institusjon likevel er å foretrekke. UiB mener det er behov for
en ytterligere utredning av disse spørsmålene før endelig beslutning tas.
Dersom aksjeselskapsmodellen velges mener UiB at UFD bør stå som eier av BIBSYS
som aksjeselskap og være generalforsamling. UiB legger til grunn at BIBSYS er en
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viktig infrastruktur for forskning og høgere utdanning og at UFD gjennom sitt eierskap
best kan bidra til at BIBSYS kan dekke sektorens framtidige behov. Behovet for
integrasjon og fellesløsninger i det nasjonale landskapet kan ivaretas ved at Kirke- og
kulturdepartementet sikres plass i styret.
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