Biblioteket HiG veckobrev vecka 40-43 2013
Budgetarbetet
Arbetet med budgeten för 2014 pågår fortsatt. Uppdraget att minska budgeten med 10 % har inte varit
någon lätt uppgift, särskilt sedan det preciserats av ekonomichefen med att neddragningen skall
omfatta bibliotekets totala budget, inklusive lokalkostnader och avskrivningar. En viss
budgetkompensation kan dock förväntas när de särskilda åtgärdsmedlen tas bort från 2014.
Av bibliotekets totala budget på 25 MSEK är 40 % fasta kostnader för lokaler och avskrivningar. Dessa
kan inte påverkas på kort sikt vilket gör det mycket svårt att spara. Detta framgår i den
konsekvensanalys som ingår i budgetförslaget. En lösning för att lindra neddragningen vore att vissa
kostnader för biblioteket klassades som kärnverksamhet istället för att vara stödverksamhet (dvs OHkostnad). I dagsläget är hela biblioteksbudgeten stödverksamhet. Bland omklassningar som föreslås
är att en viss del av bibliotekslokalerna borde vara kärnverksamhet då de används som studieplatser.
Även vissa system- och utvecklingskostnader som avser hela högskolan borde tillhöra
kärnverksamheten. Hit hör Blackboard, DiVA och Adobe Connect, videokonferenssalar och flera av
våra utvecklingsprojekt. Genom en sådan omföring av kostnader bör OH-kostnaden för högskolan
kunna minskas, vilket högskolestyrelsen krävt. I tillägg till detta har vi dock att förhålla oss till sänkta
statliga anslag de närmaste åren, så budgeten behöver minskas ändå.
Som nämndes vid senaste APT-mötet inkluderar budgetförslaget besparingar på personal. Bland
annat kommer personer som fyllt 61 år att erbjudas pension eller delpension. Maivor har talat med
dem som berörs av bibliotekspersonalen. I tillägg gäller de två scenarior som togs upp på det senaste
APT-mötet, dvs
att all verksamhet sköts av ordinarie bibliotekspersonal utan visstidsanställda och biblioteksvärdar,
eller alternativt att biblioteksvärdarna behålls och ordinarie personal minskas ytterligare.
Utan biblioteksvärdar behöver ordinarie personal bemanna disken även kvällstid och sätta upp böcker.
Öppettiderna behöver då minskas.
Budgetförslaget kommer att diskuteras vid ett sista LSG inom biblioteket den 28 okt. Det tas även upp
i högskolans ledningsgrupp i slutet av november och beslutas sedan av Högskolestyrelsen vid deras
möte den 6 december. Först därefter kommer närmare diskussioner och förhandlingar om
personalförändringarna att påbörjas. Fram till dess att budgetbeslutet är fattat får vi därmed avvakta
med närmare planering.

Personalnytt
Nu är våra bibliotekarietjänster tillsatta enligt förslaget, enligt beslut vid CSG per den 10 okt. Alla
sökande har informerats och överklagandetiden pågår till början av november. De som tilldelats
tjänster hos oss är som nämnts följande personer, som får var sin handledare och en individuellt
anpassad introduktion hos oss:
Karin Meyer-Lundén som efterträder Gunilla, men börjar först den 1 juli 2014 eftersom hon är
barnledig fram till dess. Karin kommer att arbeta med inriktning mot våra digitala medier och tjänster.
Per Falk som anställs på visstid från den 14 okt och i minst sex månader för att fylla den vakans som
skapas fram till dess att Karin tillträder. Hans handledare blir Egon. Pers dubbla IT- och bibliotekariekompetens kommer väl till pass hos oss just nu när länkservern skall driftsättas.
Charlotte Strand startar som vikarie för Jörgen den 1/11. Hon får Anna P som handledare och kommer
bl a att överta företagsekonomiämnet som kontaktbibliotekarie.
Malin vikarierar på forskningsdelen av Anns tjänst på 50 % från den 14/10. Hon har redan börjat
bygga upp kontakterna mot högskolans forskare. Malin har redan Gunilla som handledare.
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Jonas vikarierar som kontaktbibliotekariedelen av Anns tjänst på 50 % från 1/11. Han får Barbro som
handledare. Preliminärt kommer han att ta han hand om psykologiämnet. Inledningsvis kommer han bl
a tillsammans med Maria att hjälpa Egon med litteraturbeståndet vid trädgårdsmästarprogrammet i
Ockelbo. Han fortsätter även som biblioteksvärd kvällstid.

Lokal länkserver
Som nämnts ovan blir Pers huvuduppgift de närmaste månaderna att driftsätta vår länkserver EBSCO
LinkSource. Detta behöver vara klart till årsskiftet då den nationella SFX-länkservern vid Kungl
Biblioteket avslutas. Vår lokala länkserver har vi redan tillgång till, eftersom den ingår i vårt
systempaket från EBSCO tillsammans med sökportalen EDS Discovery och tidskriftslistan A-to-Z.
En annan prioriterad uppgift för Per blir att förbättra och öka tillgängligheten till vår sökportal EDS
Discovery, inklusive att importera vårt lokala bestånd till Discovery så att allt material kan sökas från
samma ställe. När Per var projektanställd hos oss vt 2011 började han sätta sig in i arbetsuppgifterna,
något som vi har nytta av nu. Per Falk har börjat hos oss den 14 okt. Han jobbar på deltid de första
veckorna och är på HiG några dagar i veckan. Vissa dagar kommer han att arbeta hemifrån. Hans
tider kommer att läggas in i bibliotekets almanacka.

Mer är på gång
Det pågår en hel del aktiviteter inom biblioteket och LC. Mer om detta kommer i nästa veckobrev, som
planeras i slutet av vecka 44.
Agendan för vecka 43 finns i tidigare sänd mail (2013-10-21).

Ha det bra!

Maivor

mobil 070-6056626
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