
Minnesanteckningar från möte med 
Styrgruppen för DiVA, 2018-04-26 
 
Plats: Uppsala, Carolina Rediviva 
Tid: Kl. 10.00 – 11.30 

Närvarande: Lars Burman (ordf.), Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, David Lawrence, Nadja 
Neumann, Mikael Sjögren, Janet Wamby, Urban Ericsson och Aina Svensson (sekr).  

Kommande möten: 14 juni kl. 11.00 – 12.00 (webbmöte) och 26 – 27 september (internat lunch till 
lunch i Göteborg).   

_________________________________________________________________________________ 

Beslut att följa upp 
• Ulrika följer upp när beslut väntas angående EU-kommissionens förslag till 

upphovsrättsdirektiv (DSM-direktivet). 
• Urban och Aina arbetar vidare med mall för personbiträdesavtal som skickas till 

medlemmarna senast 20 maj. 
• Ulrika undersöker möjligheten till ekonomiskt stöd från finansdepartementet för koppling av 

dataset i DiVA till den nationella portalen för öppna data. 
• Styrgruppen följer upp frågan om eventuell certifiering av DiVA. 

_________________________________________________________________________________ 

Minnesanteckningar 
 
Dagordning: 

1. Mötets öppnande 
 

2. Minnesanteckningar från förra mötet lades till handlingarna.  
 

3. Förberedelser inför stämmomötet: 
a. Kommentar till minnesanteckningarna från förra stämman där frågan om EU-

kommissionens förslag till upphovsrättsdirektiv (DSM-direktivet) nämndes. Beslut 
har ännu inte tagits i frågan. Det finns även ett föreslaget undantag för 
forskningsbibliotek som skulle underlätta för system som DiVA. Ulrika sitter i den 
europeiska gruppen biblioteksgruppen EBLIDA där frågan diskuterats och kan 
undersöka vad som hänt i frågan. (Ulrika kommer att ersättas av Anders Söderbäck i 
gruppen.)  
 

b. Styrgruppen gick igenom dagordningen för eftermiddagens stämma där de stora 
punkterna för mötet är diskussion för ny ekonomisk modell, lägesrapport från 
förvaltningen och förslag till ett sammanhållet DiVA-dokument. Några kommentarer 
till den omprioritering som föreslås med anledning av planerad vidareutveckling av 
DiVA på ny teknisk plattform: viktigt att vi förklarar varför vi gör det här och det vore 
även bra om vi kan få en tidsplan. Urban menade att förvaltningen under hösten 



borde kunna ge något mer information kring prioritering och tidsuppskattning. När 
det gäller DiVA-dokumentet konstaterades att det inte funnits tillräckligt mycket tid 
för styrgruppen att sätta sig in i det arbetet. Styrgruppen bör planera in ett längre 
möte där vi fördjupar oss i dokumentet samt mål och visioner. 
 

c. GDPR: Aina och Urban har haft kontakt med jurister angående en mall för 
personbiträdesavtal som kan skickas till medlemmarna. Har försökt anpassa den till 
DiVA. Det har även kommit in ett avtal från Luleå. Målet är att ha en färdig mall att 
skicka ut senast 20 maj.  
 

4. IT-revisionen: Den av UUB beställda IT-revisionen blev helt nyligen klar. Rapporten lyfter 
fram områden som behöver formaliseras med förbättrade rutiner och arbetssätt. På ett 
övergripande plan anser man att vi behöver formalisera arbetet och dokumentera våra olika 
processer för drift, support, förvaltning och utveckling. Styrgruppen behöver få tid att vid ett 
kommande möte gå igenom och diskutera rapporten samt föreslå åtgärder. Lars redovisar 
sammanfattningen av rapporten vid dagens stämma. 
 
Den efterföljande diskussionen berörde frågor som behöver förtydligas, bland annat 
oklarheter inom konsortiet när det gäller DiVA som systemleverantör kontra DiVA som ett 
samarbete. Om vi kommer fram till i styrgruppen att vi verkligen vill vara ett samarbete bör vi 
också jobba mer på att göra konsortiet till ett samarbete, t.ex. genom att skapa 
arbetsgrupper. Möjligen kan vi behöva diskutera möjligheter till finansiering, finns det någon 
extern part att få ekonomiskt stöd eller söka pengar från. VR har utlysning på 5 miljoner per 
år, något som skulle kunna komma DiVA tillgodo. 
 

5. Framtida certifiering av DiVA: med anledning av DiVAs eventuella utveckling till CRIS-system, 
specifikt datasetsdelen. Janet lyfte frågan om eventuell certifiering av DiVA och menade att 
den kan komma upp i stämman. Bakgrunden är datasets-delen i DiVA, en fråga som också 
lyfts vid styrgruppens möte med Elisabeth Strandhagen från SND. Om utvecklingen är att vi 
erbjuder dataset borde vi kanske jobba mot en certifiering, ett säkerhetstänk. Janet 
hänvisade till SNDs basecamp och de diskussioner som förs där mellan medlemmar. Urban 
berättade att vi ännu inte konkret har pratat om det. Det finns många olika certifieringar och 
även olika nivåer av certifiering, per medlem eller konsortienivå. Frågan är dock intressant 
att följa upp. Ulrika påpekade att vi även borde ha kopplingar av dataset från DiVA till den 
nationella portalen för öppna data. Det kan även finnas möjlighet till ekonomiskt stöd från 
finansdepartementet för detta, något som Ulrika följer upp.  
 

6. Kommande möten: 14 juni kl. 11.00 – 12.00 (webbmöte) och 26 – 27 september (internat 
lunch till lunch i Göteborg). 
 

7. Mötet avslutades 
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