Universitetsbiblioteket

Dato

Referanse

16.11.2016

2016/374

Notat
Til:

Losam for utdanning

Kopi til:

Per Kjøl, Organisasjonsprosjektet

Fra:

Janne Beate Gjengaar, sekretær for arbeidsgruppen

Signatur:

jbg

Fremtidig organisering av biblioteket – status pr. 16.11.16
Mandat, forutsetninger og sammensetning
Bibliotekets organisering ble verken berørt i Børresen-utvalget eller i styrets vedtak i sak
47/16 om den framtidige organisering av Fellesadministrasjonen. I saksframlegg til styret i
S-sak 32/16) skriver rektor:
«Biblioteket inngår også i prorektor for utdannings portefølje. Rektor vil komme tilbake til
organisering av bibliotekstjenesten i egen sak som utredes i løpet av høsten.»
I lys av dette opprettet rektor en arbeidsgruppe som skulle utrede organisasjonsspørsmålet
under ledelse av Organisasjonsprosjektet som er den formelle eier av prosessen.
Gruppen fikk følgende mandat:
«Gruppen skal kort beskrive og vurdere dagens organisering. Den skal skissere
utfordringene som følger av at NTNU får campuser med biblioteker i tre byer, den pågående
digitaliseringen og oppgaver og tjenester universitetsbiblioteket skal ivareta i framtida.
Gruppen skal skissere forslag til organisering av universitetsbiblioteket og plassering i den
nye avdelingsstrukturen. Forslagene skal beskrive rapporteringslinjene og sikre at
arbeidsgiver- og arbeidstakerrelasjonen og en god økonomiforvaltning blir ivaretatt.
Forslagene skal ta utgangspunkt i prinsippene som ellers ligger til grunn for organiseringen
av den faglige og administrative virksomheten der aktuelle virkemidler er seksjoner, grupper
og stab.
Arbeidet skal være ferdig til 1. desember.»
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I tillegg til mandatet ble arbeidsgruppen bedt om å legge følgende forutsetninger til grunn:





«Det er gjennom forhandlinger avklart at det skal være biblioteksgrupper i Gjøvik og
Ålesund med en gruppeleder som rapporterer til NTNU Universitetsbiblioteket.
Biblioteket forstås som faglig/fagnær virksomhet som i denne omgang er unntatt fra
innsparingskravet. Det kan bli et spørsmål om de administrative tjenestene kan bli
underkastet effektiviseringskravet på et senere tidspunkt.
Gruppa skal foreslå organiseringen av biblioteket i formelle enheter med plassering av
hovedoppgaver. Den videre organiseringen overlates til den enkelt leder i forståelse med
arbeidstakerorganisasjonene.
Gruppen skal skissere naturlige samarbeidsarenaer og synergieffekter med andre
avdelinger ved NTNU med fokus på forskningsstøtte, undervisnings- og læringsstøtte og
forskningsformidling».

Utvalget har følgende sammensetning:









Leder: Professor John Brumo (Institutt for språk og litteratur, HF-fakultetet og leder av
Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen)
Professor Elisabetta Tedeschi (Institutt for elkraftteknikk, IME-fakultetet)
Førstelektor Bjørg Aglen (Institutt for sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og
sosialvitenskap)
Seksjonssjef Rune Brandshaug (NTNU Universitetsbiblioteket)
Universitetsbibliotekar Astrid Kilvik (NTNU Universitetsbiblioteket, tidl. biblioteket ved
HiST)
Hovedbibliotekar Anne Lorange (NTNU Universitetsbiblioteket)
Bibliotekleder Astrid Engelsen (Biblioteket Ålesund)
Student Stein Olav Romslo

Sekretariat:
 Sølvi Karlsen (NTNU Universitetsbiblioteket, biblioteksjef ved biblioteket ved tidl. HiST)
 Janne Beate Gjengaar (Seniorrådgiver, NTNU Universitetsbiblioteket,
bibliotekdirektørens stab)
 Per E. Kjøl, (Seniorrådgiver i Organisasjonsprosjektet)
Mandat og forutsetninger ble behandlet i Losam i møte 19.09.16. Det er senere muntlig
informert om status i arbeidet i Losams møte 03.11.16. Referat fra møtene legges på Losams
side på Innsida. Arbeidsgruppen har så langt hatt 3 møter og det siste møtet er planlagt til
28.11.16.

Kommunikasjon og oppfølging av utredningen
Organisasjonsprosjektet har opprettet et rom på Innsida under Administrativ reorganisering.
Her legges innkallinger og referater ut. I tillegg legges samme type informasjon ut på UBs
Intranett i tillegg til noe statusoppdatering.
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Prosess og medvirkning
Iflg. Organisasjonsprosjektet vil utredningen i all hovedsak bli fulgt opp på linje med
utredningen om framtidig administrativ organisering (Børresen-utredningen). Målet sett fra
NTNU-ledelsens side er at også biblioteksorganiseringen skal være på plass 01.01.2017.
Dersom dette fortsatt er målsettingen, vil det iflg. Organisasjonsprosjektet være nødvendig
med justeringer. Bl.a. vil det bli svært vanskelig å ha en omfattende høringsrunde i hele
organisasjonen.
Arbeidsgruppens oppdrag er å levere innstillingen til rektor til 01.12.16. Den videre prosess
er ledelsens ansvar. Organisasjonsprosjektet har skissert en mulig, men svært komprimert
framdriftsplan:







Styret har allerede vedtatt avdelingsstrukturen inkl. at biblioteket skal organiseres som
en avdeling. Det er derfor ikke nødvendig med ny styrebehandling. Det kan eventuelt
være en O-sak på nyåret når seksjoneringen er på plass.
Utredningen vil bli presentert og drøftet i dekanmøte tidlig i desember.
Det vil bli arrangert et allmøte ved UB mandag 5. desember med overføring til
bibliotektilsatte i Ålesund og Gjøvik. Utredningen vil bli presentert av utvalgets leder
John Brumo.
Utredningen vil bli drøftet i relevante LOSAM (LOSAM for utdanning 12.12. og
LOSAM-ene i Gjøvik og Ålesund) i desember.
Studenttinget vil bli invitert til å kommentere forslaget fra arbeidsgruppen.
På grunnlag av synspunkter fra dekanmøtet, referater fra LOSAM-ene, kommentarer fra
Studenttinget og evt. andre innspill, vil rektor utarbeide et forslag til organisering av
biblioteket som grunnlag for forhandlinger i Sesam før jul.

