RETNINGSLINJER FOR KONSORTIER I BIBSYS
Vedtatt av BIBSYS styre 2009-01-21 (sak S-2009/10)
Disse retningslinjer gjelder for alle konsortier i BIBSYS med unntak av Biblioteksystemkonsortiet som har egne retningslinjer.
Forholdet mellom et konsortium og BIBSYS vil ha karakter av en leveranseavtale.
Retningslinjene skal gi bestemmelser om leveranseavtalens innhold og skal videre beskrive
arbeidsoppgavene i relasjon til leveranseavtalen for følgende instanser
•
•
•
•

BIBSYS styre og administrasjon
Konsortiemøtet
Konsortiestyret
Konsortiets arbeidsgrupper

Innledning
BIBSYS er et nasjonalt forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. BIBSYS er
opprettet for at universiteter og høgskoler skal sikres gode og kostnadseffektive
bibliotektjenester gjennom samarbeid om bibliotekfaglige fellessystemer.
BIBSYS arbeider innenfor de rammer som gjelder for statlig egenregi. BIBSYS er
konsortiets representant overfor eksterne leverandører og utvikler selv tjenester for å få ulike
moduler til å fungere som et samlet hele. Staten eier BIBSYS felles registre. Tjenester som
utvikles av et konsortium vil være et sameie for de institusjoner som deltar i konsortiet.
I tillegg til Biblioteksystem-samarbeidet kan BIBSYS også yte andre tjenester og produkter til
en eller flere institusjoner. Disse organiseres som samarbeidskonsortier for de institusjoner
som benytter produktet og finansieres særskilt av de institusjoner som deltar i konsortiene.
Formålet med opprettelse av konsortier i BIBSYS er å gi de institusjoner som deltar i
konsortier brukermedvirkning og innflytelse for de enkelte produkt eller tjeneste.
Brukerinstitusjonene utgjør et konsortium som fatter beslutninger knyttet til drift, vedlikehold
og videre utvikling. Konsortiet vil disponere over de produkter og tjenester som utvikles.
Alle konsortier er forpliktet til å tilpasse seg IT-arkitektur som er godkjent av BIBSYS styre.

Leveranseavtale
Det skal etableres en leveranseavtale mellom de institusjoner som deltar i konsortiet og
BIBSYS. Avtalen skal regulere de forpliktelser institusjoner som deltar i konsortiet påtar seg
i form av finansiering og annen medvirkning i prosjektet. Avtalen skal videre spesifisere de
leveranser BIBSYS forplikter seg til overfor konsortiet. Den generelle leveranseavtalen skal
suppleres med en virksomhetsplan som skal regulere økonomisk ramme og leveranseplan for
budsjettåret. Virksomhetsplan skal være vedtatt av konsortiemøtet før den legges fram for
styret for BIBSYS.
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BIBSYS styre
BIBSYS styre står ansvarlig for leveranseavtalen mellom konsortiet og BIBSYS.
Dersom det oppstår en uforutsett situasjon som forårsaker leveranseproblemer skal BIBSYS
varsle konsortiestyret så snart som mulig. Dersom avviket er av vesentlig karakter skal
konsortiet og BIBSYS forhandle om en endringsordre. Endringsordren skal spesifisere
endringer i betalingsplan og framdrift.

BIBSYS administrasjon
BIBSYS skal være sekretariat for konsortiet.
Daglig leder skal utpeke en av de ansatte i BIBSYS som sekretær for konsortiet. Sekretæren
forbereder saker for konsortiestyret, deltar på konsortiestyrets møter med tale- og forslagsrett
og er ansvarlig for å følge opp konsortiestyrets vedtak.

Sekretæren har ansvaret for å organisere virksomheten i de faglige arbeidsgrupper som
opprettes innen konsortiet. Sekretæren, eller den han utpeker, kan møte på arbeidsgruppen(e)s
møter med tale- og forslagsrett.

Konsortiemøtet
Konsortiemøtet er konsortiets høyeste organ. Konsortiemøtet skal oppnevne konsortiestyre
for to år av gangen. Konsortiemøtet skal fastsette økonomisk ramme og godkjenne
leveranseplan for kommende år.
Utfyllende bestemmelser om konsortiemøtet er gitt i vedlegg.

Konsortiestyre
Konsortiestyret representerer konsortiet og har på vegne av konsortiet ansvar for å følge opp
leveranseavtalen. Konsortiestyret skal behandle alle saker av vesentlig betydning for
konsortiet og har beslutningsmyndighet innen godkjent virksomhetsplan. Ved utvikling av ny
funksjonalitet har konsortiestyret et særlig ansvar for å behandle kost/nytte vurderinger.
Konsortiestyret har 5 medlemmer og velger selv sin leder.
Konsortiestyret rapporterer til daglig leder for BIBSYS.

Dersom det skulle oppstå en situasjon som forårsaker at konsortiet ikke kan oppfylle sin del
av vedtatt leveranseplan skal konsortiestyret informere BIBSYS så snart som mulig. Dersom
avviket er av vesentlig karakter skal konsortiet og BIBSYS forhandle om en endringsordre.
Endringsordren skal spesifisere endringer i betalingsplan og framdrift.
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Konsortiets arbeidsgrupper
For å styrke brukermedvirkningen skal det normalt oppnevnes en faglig arbeidsgruppe. For
konsortier med et bredt arbeidsfelt kan det være aktuelt med flere arbeidsgrupper.
Arbeidsgruppene skal bistå konsortiestyret og BIBSYS med faglige råd om prioritering av
funksjoner og løsningsvalg.
Økonomi
BIBSYS dekker reisekostnader for gruppene innen gitte rammer.
.

Vedlegg:
Utfyllende bestemmelser om konsortiemøte
Konsortiemøte skal avholdes minst en gang pr. år, seinest innen 15. oktober. Hver
medlemsinstitusjon har rett til å stille med 1 representant på konsortiemøtet.
Leder for konsortiestyret leder konsortiemøtet. På første møte velger konsortiemøtet selv en
møteleder etter forslag fra BIBSYS.
BIBSYS er sekretariat for konsortiemøtet. Møtesekretæren har tale- og forslagsrett.
Konsortiemøtet skal velge konsortiestyre og vedta budsjett for kommende år.
Institusjonenes stemmerett på konsortiemøtet er gradert på følgende måte i forhold til
brukerbetaling:
Brukerbetaling mindre enn 1 %
Brukerbetaling 1,0 % - 2,9 %
Brukerbetaling 3,0 % -5,9 %
Brukerbetaling 6,0 % -9,9 %
Brukerbetaling 10 % eller mer

1 stemme
2 stemmer
3 stemmer
4 stemmer
5 stemmer

Vedtak treffes med simpelt flertall. BIBSYS skal innen 1. februar hvert år utarbeide en
oversikt over antall stemmer hver medlemsinstitusjon har.
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