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Høringsmaterialet ”bilag 1_sagsfremstilling_FL_AR_høring_BIB_161219_161212.pdf” har 

været i høring på Institut for Økonomi  blandt følgende personer og fora: sektionsledere, stu-

dieledere, HA-/CM-koordinator samt Institutforum (hvor vores ph.d.-studerende og dagstu-

derende har repræsentation). 

 

Helt overordnet er tilbagemeldingerne, at det er vanskeligt at gennemskue, hvad en overdra-

gelse af AU Library til Det Kongelige Bibliotek reelt vil betyde for den enkelte medarbejder 

(forsker/underviser/ph.d.-studerende) og dagstuderende. Det fremgør af høringsmaterialet, 

at man har fastlagt rammer for samarbejdet med henblik på at tilgodese fortsat lokal indfly-

delse på bibliotekets serviceydelser, men når ledelse og central beslutningskompetence flyttes 

fra nærmiljøet og til en fjern enhed uden for AUs regi, er det i vore øjne nærliggende at frygte, 

at AU (for slet ikke at tale om instituttet/fakultetet) på sigt mister indflydelse på det fremtidige 

serviceniveau overfor brugerne. Dette uanset alle gode hensigter fra begge parter i forbindelse 

med aftaleindgåelsen. Retfærdigvis skal det dog nævnes, at en enkelt tilbagemelding går dog 

på, at det lyder fornuftigt at samkøre AU og KU’s biblioteksaktiviteter.  

 

På ECON har vi på intet tidspunkt oplevet, at AU Library på Campus Fuglesangs Allé (FSA) 

p.t. er en kompleks organisation med en ikke entydig ledelse og ansvarsplacering. Det må være 

på sin plads at anerkende dette, da det vel nok er et udtryk for, at biblioteket på FSA er særdeles 

velfungerende og båret af en sund ledelse og dygtige medarbejdere. 

 

Der er indkommet flere bekymringspunkter, som vi gerne ser adresseret i det videre forløb. 

Disse er listet nedenfor og skal læses som områder, vi mener nødvendigvis skal bevares og/el-

ler styrkes. Afsender er angivet i parentes. 

 

 Online adgang til artikler, e-bøger mm. (medarbejder). 

 Online søgefunktion (medarbejder, studerende). 

 Adgang til min. de samme online tidsskrifter som nu (medarbejder). 

 Adgang til databaser. Det er i den forbindelse vigtigt, at biblioteket fortsat har en medar-

bejder helt eller delvist på lokationen til at assistere i databasearbejdet (medarbejder). 

 Kurser for studerende i fm opgaveskrivning, herunder litteratursøgning. Hele HA-årgan-

gen deltager i kurset (medarbejder). 

 Pensumservice (medarbejder). 

 De studerende anvender en del trykt litteratur i forbindelse med deres opgaveskrivning 

(medarbejder). 

 Bestilte trykte materialer leveres til medarbejderes postbakke på instituttet (medarbej-

der). 

 Personalet på biblioteket FSA yder værdifuld hjælp i forhold til at finde materialer, når 

online søgefunktionen ikke er tilstrækkelig (studerende). 
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 Printservice – både til print af opgaver men også til kopiering af sider fra dyre bøger (stu-

derende). 

 Kopiering af sider fra gamle bøger og artikler, som ikke findes online (medarbejder). 

 Gruppearbejdspladser (studerende). 

 Stillelæsepladser (studerende). 

 Diverse kurser fx RefWorks (medarbejder). 
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Dekan Thomas Pallesen 

Høring om den fremtidige organisering af AUs biblioteksfunktion 

Institut for Statskundskab har modtaget høringsmaterialet med analyse og anbefaling 
af den fremtidige organisering af AUs biblioteksfunktion, set i lyset af beslutningen 
om at sammenlægge Statsbiblioteket og det Det Kgl. Bibliotek. Materialet har været i 
en bred høring på instituttet. På denne baggrund ønsker Institut for Statskundskab at 
fremsætte følgende bemærkninger. 
 
Helt overordnet er vi bekymrede for konsekvenserne af valget af den model, der an-
befales i notatet ”AU Library i lyset af et samlet nationalt bibliotek”, idet vi frygter en 
konstruktion, hvor afstanden mellem brugerne og beslutningstagerne i den service-
rende organisation med tiden bliver for stor, og at biblioteksbetjeningen af studeren-
de og forskere derfor vil blive forringet. Vi frygter med andre ord, at den foreslåede 
model vil indebære, at universitetet fraskriver sig muligheden for indflydelse på vigti-
ge biblioteksbeslutninger i årene fremover. 
 
Det er afgørende, at vi som et stort og diverst universitet bevarer en biblioteksorgani-
sation, der er tilstrækkelig stor og autonom til at kunne reagere agilt og foretage prio-
riteringer i forhold til de ændringer, både i udefrakommende vilkår og i brugernes 
behov, som biblioteksområdet oplever i disse år. I forlængelse heraf er det afgørende, 
at biblioteksfunktionen har en vis integration med resten af universitetet – ikke 
mindst it-systemmæssigt. Det vil eksempelvist øge risikoen for uhensigtsmæssige 
løsninger, hvis udviklingen ikke i tilstrækkeligt omfang tænkes sammen med de øvri-
ge administrative systemer. Det vil kunne ramme såvel instituttets medarbejdere som 
de studerende. 
 
Set i lyset af den ret vidtgående beslutning der er tale om, forekommer beslutnings-
processen forhastet og beslutningsgrundlaget utilstrækkeligt. I notatet savnes gene-
relt en mere nuanceret analyse, herunder en bredere involvering af interessenterne, 
samt et større fokus på konsekvenserne for brugerservicen. Det fremgår heller ikke af 
notatet, om analysegruppen har været i dialog med Københavns Universitet mhp. en 
afdækning af, hvordan den omtalte samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet 
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og Det Kgl. Bibliotek fungerer i praksis, herunder karakteren af de studenterrettede 
services. 
 
Det er instituttets oplevelse, at det nuværende samarbejde mellem Statsbiblioteket og 
AU-delen af AU Library er velfungerende, og har fundet en fin balance mellem udnyt-
telse af stordriftsfordelene og hensynet til de lokale forskelligheder i behov. Institut 
for Statskundskab støtter derfor en model, der kan rummes indenfor notatets model 
1. 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Munk Christiansen 
Institutleder 
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Vedr høring over organisering af AU´s biblioteksfunktion i lyset af fusionen mellem Statsbiblioteket og 
Det Kongelige Bibliotek 
 
Høringsprocessen på Psykologisk institut blev initieret ved møde i Institutforum den 16.12.16. med 
tilstedeværelse af repræsentanter for alle VIP-faggrupper, TAP og studerende. Den indledende drøftelse 
udtrykte generel skepsis mod stordriftstanken og bekymring over konsekvenser af en fusion for 
fremtidig service mht omfang og – ikke mindst – nærhed til samt forståelse for medarbejdere og 
studerendes behov i det lokale studie og forskningsmiljøer. Alle deltagere i Institutforum blev bedt om 
at konsultere deres bagland med henblik på tilbagemelding til et samlet høringssvar. Der er indkommet 
en række bekymringspunkter vedrørende fastholdelse af serviceniveau, nærhed i betjening samt adgang 
til elektroniske databaser, som samlet set falder i overensstemmelse med høringssvaret af 3. januar fra 
Akademisk Råd. Psykologisk institut tilslutter sig således den fulde ordlyd i høringssvaret fra Akademisk 
Råd og tilføjer nedenstående med direkte reference til de indkomne kommentarer fra instituttets 
medarbejdere og studerende:  
 
Fastholdelse af serviceniveau. 

• I dokumentet: Sagsfremstilling til fakultetsledelsen, akademisk råd m.fl. på BSS, skrives på side 
to som hensigtserklæring: ”AU´s nuværende serviceniveau fastholdes de kommende år ved at 
formalisere de services Det Kgl Bibl. leverer til AU. ” Med den fremhævede passus åbnes 
eksplicit mulighed for fremtidige forringelser. PI anbefaler, at denne formulering slettes. 

 
Nærhed i betjening 

• PI finder det yderst vigtigt at fastholde den institutnære biblioteksbetjening med fast tilknyttet 
medarbejder, som kan være behjælpelig i forbindelse med forskellige former for opgaveløsning. 
Der er over tid i forhold til de allerede tilknyttede medarbejdere opbygget en betydelig social 
kapital og forståelse for det psykologiske fagområde, som er til stor gavn for varetagelse af 
biblioteksfunktionens forskellige facetter. Udover at medføre stor medarbejdertilfredshed med 
bibliotekets service i almindelighed, vedrører dette til eksempel: 

o Indkøb af specialiseret psykologisk faglitteratur til bibliotekssamlingen  
o Fremskaffelse og administration af videomaterialer (særligt patient- og 

terapidemonstrationer) til brug i undervisningen; herunder sikring af mulighed for at de 
studerende har adgang til at se videoerne på biblioteket 

o Indkøb af psykologisk testmateriale samt administration af udlån til de studerende 
under fagligt og etisk forsvarlige forhold 

 
Adgang til elektronisk materiale 

• PI finder det yderst vigtigt, at vi også fremover bevarer fri adgang til elektroniske tidsskrifter og 
andet elektronisk forskningsmateriale og vil betragte det som et alvorligt tilbageslag for vores 
varetagelse af kernefunktioner som universitetsinstitut, hvis ikke dette opretholdes.  

 
Endvidere har PI været i dialog med de tilknyttede biblioteksmedarbejdere, der understreger, at det 

vigtigste fokus for dem netop er at kunne levere en biblioteksbetjening, der bedst muligt kan 
understøtte instituttets forskning og undervisning, og som samtidig giver udtryk for bekymring for, 
at den faglige nærhed kan forsvinde på sigt, hvis den anbefalede model med overdragelse af AU 
Librarys medarbejdere til det nye ”Det Kgl. Bibliotek” gennemføres. De fremhæver netop den 
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positive betydning for en god biblioteksbetjening, der ligger i den faglige nærhed, som den gode 
daglige kontakt og den direkte integration i AU beslutningsfora giver. Dette giver indsigt i (forståelse 
for) behov og ønsker hos instituttets forskere og studerende, og er således en meget vigtig 
parameter i en velfungerende og velafstemt biblioteksservice for instituttet.  
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Til  
Dekan Thomas Pallesen 
 

Vedr. høring over organisering af AU’s biblioteksfunktion i lyset fusionen 
mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek  

 
Akademisk Råd, Aarhus BSS takker for høringsmuligheden vedr. Universitetsledel-
sens høringsmail af 12. december 2016 om organisering af AU’s biblioteksfunktion i 
lyset af fusionen mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek. Den fremsendte 
sagsfremstilling vedr. intentionen om den fremtidige bilbioteksbetjening udarbejdet 
af AU Uddannelse har været drøftet på Akademisk Råds møde den 21. december 
2016.  
 
Akademisk Råd ønsker at udtale følgende: 
 
Akademisk Råd udtrykker bekymring over den hastighed, hvormed processen er til-
rettelagt, særligt set i lyset af den afgørende betydning biblioteket har som støttefunk-
tion for forskere og studerende i det daglige og dermed for kvaliteten af undervisnin-
gen og det videnskabelige arbejde.   
 
Akademisk Råd savner en klarere dokumentation for betydningen af en eventuel af-
tale om overdragelse af AU Library. Det fremstår således på det foreliggende grund-
lag uklart, hvad aftalen konkret vil indebære, ikke mindst på længere sigt.  
 
Akademisk Råd anerkender forslaget om at realisere eventuelle effektiviseringsgevin-
ster ved muligheder for stordrift og ser endvidere også mulige fordele ved en centrali-
sering af de kollektive goder, herunder eksempelvis forbedret adgang til elektroniske 
ressourcer, først og fremmest videnskabelige publikationer. Akademisk Råd stiller sig 
dog skeptisk mht., hvorvidt det er realistisk at opretholde det nuværende serviceni-
veau, herunder den fagnære ekspertise og service, og samtidig begrænse ressource-
forbruget.  
 
Det udarbejdede materiale definerer eksempelvis ikke hvilket serviceniveau, der kan 
forventes, og i hvilket omfang der vil være mulighed for lokale serviceydelser. I den 
forbindelse bemærkes det også, at materialet ikke forholder sig specifikt til hvilke ser-
viceydelser, der har særligt behov for nærhed til forsknings- og undervisningsmiljø-
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erne, og hvilke serviceydelser, der med fordel kan centraliseres. Akademisk Råd an-
befaler på den baggrund, at det nærmere undersøges, om der kan udformes en mo-
del, hvor de brugernære services bibeholdes i AU-regi, mens de services og funktio-
ner, hvor der er stordriftsfordele, lægges over i det nye Kongelige Bibliotek. 
 
Akademisk Råd savner i det påtænkte aftalegrundlag en tydeliggørelse af AU’s sankti-
onsmuligheder, såfremt serviceniveauet viser sig ikke at være tilfredsstillende, herun-
der også, når der ikke er tale om direkte ”misligholdelse” af aftalen.  
 
Akademisk Råd vurderer løbende dialog med det videnskabelige personale som helt 
afgørende for at sikre kvalitet og udvikling af serviceydelser samt for at tilgodese lo-
kale behov. Her vurderes årlige dialogmøder som værende utilstrækkelige. Akade-
misk Råd finder det vigtigt, at der sker en løbende inddragelse af brugerne, dvs. først 
og fremmest forskere og studerende. Et eventuelt biblioteksudvalg på tværs af AU bør 
således have en stærk repræsentation af forskere og studerende. 
 
Akademisk Råd ser sig på det foreliggende grundlag ikke i stand til at tiltræde indstil-
lingen om overdragelse af AU’s biblioteksfunktion til Det Kongelige Bibliotek. Akade-
misk Råd opfordrer til udarbejdelse af et grundigere analysegrundlag og en efterføl-
gende drøftelse heraf forud for universitetsledelsens beslutning.  
 
På vegne af Akademisk Råd, Aarhus BSS 
 
Bobby Zachariae 
Formand 
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Høringssvar i forbindelse med beslutning om organisering af biblioteksområdet 

Uddannelsesforum ved Aarhus BSS takker for høringsmuligheden vedr. organisering af 
AU’s biblioteksfunktion i lyset af fusionen mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibli-
otek. Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af drøftelser i Aarhus BSS Uddannelses-
forum og har efterfølgende været til kommentering i Fagstudienævnene ved Aarhus 
BSS. 
 
Biblioteket er en afgørende støttefunktion for de studerendes læring, og den lokale fag-
forståelse, som i dag er kendetegnet for biblioteksmedarbejderne tilknyttet Aarhus BSS 
er meget værdsat – ikke mindst hos de studerende. 
 
Derudover har fakultetets studieledelser med stor tilfredshed en meget tæt dialog med 
biblioteket og har dermed god mulighed for at udøve indflydelse på de faglige priorite-
ringer, der foretages på biblioteksområdet i såvel hverdagen som af mere strategisk ka-
rakter. 
 
Uddannelsesforum ved Aarhus BSS tilslutter sig ideen i at samle licenser og realisere 
eventuelle effektiviseringsgevinster på tværs af såvel Aarhus Universitet som de danske 
universitetsmiljøer generelt, men forholder sig dog skeptisk overfor, hvorvidt der er rea-
listisk at opretholde det nuværende serviceniveau og samtidig begrænse ressourcefor-
bruget. Ligeledes er Aarhus BSS Uddannelsesforum bekymrede for, at den fagnære vi-
den og service hos biblioteket vil forringes, når den økonomisk ansvarlige og strategisk 
orienterede biblioteksledelse flyttes længere væk fra de faglige miljøer. 
 
Aarhus BSS Uddannelsesforum anser det derfor for evident, at der gennem et kontrakt-
grundlag etableres en meget klar forventningsafstemning af den service, studerende og 
studieledelser vil kunne forvente i fald, den mulige organisering skulle blive en realitet. 
  
I forhold til udarbejdelse af det konkrete aftalegrundlag for at sikre nærhed til fakulte-
terne og drøftelse af match mellem services og behov har Uddannelsesforum således 
følgende bemærkninger: 
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- Dialogen med fakulteterne ønskes fortsat at ske i form af direkte dialog med stu-
dielederne, som det er tilfældet i dag.  

- Aftalegrundlaget bør indeholde en mulighed for at trække opgaver hjem til fa-
kultetet, såfremt disse ikke udføres tilfredsstillende, dvs. også i tilfælde, hvor der 
ikke direkte er tale om misligholdelse, men ”blot” udbredt utilfredshed. 

- Aftalegrundlaget bør afspejle, at ressourcer følger opgaver. Såfremt opgaver 
trækkes hjem til fakultetet, bør de økonomiske ressourcer således følge med. 

- Der bør skeles til samarbejdet mellem det Kgl. Bibliotek og KU i udarbejdelsen af 
aftalegrundlaget for at sikre, at dette ikke omfatter eventuelle udfordringer, 
som ikke allerede er kendt i det eksisterende samarbejde på området. 
 

På vegne af Uddannelsesforum 
 
Per Andersen 
Prodekan for Uddannelse  
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