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Til vicedirektør Kristian Thorn, AU Uddannelse 

Aarhus BSS’ høringssvar vedr. organisering af AU’s biblioteksfunktion 

Hermed fremsendes et samlet høringssvar fra Aarhus BSS om den fremtidige organise-
ring af universitetets biblioteksfunktion. 
 
AU Uddannelses sagsfremstilling har været drøftet på Uddannelsesforums møde d. 19. 
december 2016, hvorefter et udkast til høringsbidrag fra Uddannelsesforum har været 
sendt til skriftlig kommentering i de lokale studienævn i perioden 21. december 2016 – 
15. januar 2017. Akademisk Råd har drøftet sagsfremstillingen på et møde d. 21. decem-
ber 2016. Endelig har sagsfremstillingen efter en indledende drøftelse i fakultetsledelsen 
d. 19. december 2016 været sendt i høring på institutterne og ved Center for Undervis-
ning og Læring i perioden 19. december 2016 – 18. januar 2017. Fakultetsledelsen har 
herefter på et møde d. 24. januar - og på baggrund af de modtagne bidrag - udarbejdet 
nedenstående samlede høringssvar fra fakultetet. Institutternes, Akademisk Råds og Ud-
dannelsesforums bidrag fremgår af bilag 1. 
 
Høringsbidragene udtrykker en klar bekymring over den hast, hvormed universitetet har 
ønsket at gennemføre en beslutning om overdragelse af universitetets biblioteksfunk-
tion til det nye Kongelige Bibliotek. Beslutningsgrundlaget forekommer ufuldstændigt,  
og der synes ikke at have været en forudgående grundig dialog med interessenterne på 
fakulteterne. Ligeledes havde det været ønskeligt, at der som en del af beslutnings-
grundlaget havde været fremlagt en beskrivelse og analyse af Københavns Universitetets 
erfaringer med deres mangeartede og mangeårige samarbejde med Det Kongelige Bibli-
otek. 
 
Som det fremgår af høringsbidragene, opfattes biblioteket som en yderst vigtig støtte-
funktion for kerneaktiviteterne forskning og undervisning. Det frygtes, at den væsentlige 
organisatoriske afstand mellem brugere og bibliotek, som en overdragelse vil føre til, på 
sigt vil forringe bibliotekets nuværende meget velfungerende fagnære service og viden. 
Universitetet vil samtidig fraskrive sig muligheden for reel indflydelse på biblioteksledel-
sens fremtidige økonomiske og strategiske dispositioner. 
 
Det beskrevne aftale-/kontraktgrundlag opfattes som værende uklart, og det er på den 
baggrund ikke muligt for fakultetet at forholde sig til mulige konsekvenser af en overdra-
gelse, herunder om universitetet eller dele af universitetet på et senere tidspunkt vil 
have mulighed for at opsige dele af samarbejdet og dermed trække såvel opgaver som 
ressourcer tilbage til universitetet. Det er ligeledes uklart, hvorledes man via en kontrakt 
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påtænker at sikre den nødvendige forventningsafstemning om omfang og kvalitet af ser-
vices. 
 
En af de anførte begrundelser for at anbefale en overdragelse er, at den nuværende AUL 
konstruktion er kompleks. Aarhus BSS medgiver, at dette er tilfældet på universitetsni-
veau, men det er samtidig opfattelsen på institutterne, at de lokale biblioteker er velfun-
gerende og båret af kompetent ledelse og dygtige medarbejdere. Fakultetet mener, at 
der findes andre og bedre måder, hvorpå man kan optimere universitetets biblioteksor-
ganisation end den foreslåede overdragelse af hele AUL til det nye Kongelige Bibliotek.  
 
Samlet set anbefaler høringsbidragene på Aarhus BSS på baggrund af ovenstående der-
for en overdragelse af de fagnære dele af biblioteksfunktionen til fakulteterne, da det er 
vigtigt med en løbende nær tilknytning af disse opgaver til fagmiljøerne og fakultetsle-
delsen, kombineret med et fortsat tæt og forpligtende samarbejde med det nye Konge-
lige Bibliotek om en fælles varetagelse af de mere ”logistisk” prægede biblioteksopga-
ver. Disse er for Aarhus BSS’ vedkommende allerede i vidt omfang overdraget til det tid-
ligere Statsbibliotek, idet vi gennem årene som led i den løbende udvikling af vores lo-
kale biblioteks services har vurderet, at en sådan arbejdsdeling ville sikre en effektiv og 
fagligt optimal varetagelse af netop disse opgaver (bogindkøb, katalogisering, tidsskrift- 
og licensadministration, fakturering, fjernlån, kørselsordninger, arkivering, bibliotekssy-
stem, MyPrint, webstruktur). Der vil efter en nærmere vurdering og aftale givetvis kunne 
overdrages yderligere funktioner og medarbejdere. 
 
Den biblioteksorganisation, som foreslås bibeholdt på universitetet, skal samlet set have 
en vis størrelse af hensyn til at kunne agere og reagere agilt ift. såvel nye eksterne krav 
som ændringer i fagmiljøernes og ledelsens behov. Universitetets biblioteksorganisation 
skal – som i dag – sikre et tæt samarbejde med det nye Kongelige Bibliotek om de udlici-
terede opgaver og vil samtidig kunne sikre en fortsat tæt inddragelse af brugerne samt 
den vigtige direkte og løbende dialog med studieledere og ledelsen i øvrigt. Biblioteksle-
derne for de fire fakultetsbiblioteker kunne i denne model med fordel sikre sammen-
hængen mellem interesserne og behovene på lokalt og nationalt niveau, og de kunne 
samtidig sikre den nødvendige interne koordinering på universitetet på tværs af fakulte-
ter og fagområder. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Thomas Pallesen 
 
 
 
 
Bilag 1: Høringsbidrag fra institutterne, Akademisk Råd og Uddannelsesforum 


