CRIStins råd for konsortieforhandlinger

Bakgrunn
Det aller meste av arbeidet knyttet til de konsortieavtalene CRIStin forvalter, foregår på det konkrete og operative
nivået. Avtalene har imidlertid et betydelig økonomisk omfang, og de berører viktige strategiske og politiske valg.
Det er til dels store variasjoner i hva som er strategisk og politisk fokus for de ulike sektorene. CRIStin har derfor
jevnlig dialog med ledernivå i alle de tre berørte sektorene. Dette skjer i UH-sektoren gjennom UHRs
bibliotekutvalg og bibliotekdirektørene i BOTT-samarbeidet (Universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og
Tromsø), i helsesektoren gjennom De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning og i
instituttsektoren gjennom styret for Forskningsinstituttenes fellesarena.
Selv om de strategiske problemstillingene varierer, er selve avtalene felles for alle tre sektorer. Det er derfor også
ønskelig med et tverrsektorielt forum der det hvert år legges en felles plan for årets forhandlinger.
Mål



Hvert år gi innspill til en felles plan for gjennomføring av de årlige forhandlingene om konsortieavtaler i
regi av CRIStin og i størst mulig grad sikre oppslutning om denne i alle tre sektorer.
Bidra til forståelse på tvers av sektorene for de strategiske problemstillinger de ulike sektorene står
overfor.

Mandat
Gruppen er rådgivende til CRIStin i planlegging og gjennomføring av hvert års forhandlingsprosesser. På basis av
materiale utarbeidet av CRIStin og innspill fra det operative nivået i institusjonene skal gruppen:




Gi innspill til CRIStin på hva som er de viktigste målene for de ulike sektorene ved forhandling av årets
avtaler. Disse målene skal være CRIStins rettesnor når vi står overfor alternative løsninger i
forhandlingene. Målene kan for eksempel dreie seg om pris og prismodeller, om andre betingelser knyttet
til avtalene og om hvilke avtaler vi skal legge mest og minst vekt på.
Gi innspill til forhandlingstaktikk for de ulike forhandlingene, spesielt med tanke på å være forberedt på
mulig eskalering. Dette kan omfatte elementer som
o Tempo
o Argumentasjon
o Hvem som deltar i planlegging
o Hvem som deltar i møter

Møter
Rådet møtes fast én gang i året, normalt i mars, og har ellers kommunikasjon via e-post. Ved spesielle behov kan
det kalles inn til flere møter.
CRIStin sender ut forslag til saksliste og materiale for forhandlingsforberedelser i forkant av det årlige møtet. Både
CRIStin og deltagerinstitusjonene kan fremme saker som de ønsker tatt opp i gruppen. Forslag til saker sendes til
CRIStins postmottak.
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Representasjon
Deltagerne i rådet skal være ledere. Gruppen skal bestå av representanter fra følgende sektorer og institusjoner:
 6 fra universitetene og høgskolene
 2 fra helsesektoren
 2 fra forskningsinstituttene
 I tillegg har Helsebiblioteket tilbud om å stille med en observatør.
Daglig leder for Cristin leder møtene. Cristin er sekretariat for gruppen.
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