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Side 1/1 

Til vicedirektør Kristian Thorn, AU Uddannelse 

 
 
Høringssvar vedr. aftalegrundlaget for en overdragelse af AUL til KB 

 

Hermed fremsendes et samlet høringssvar fra Aarhus BSS, hvor institutternes og Aka-

demisk Råds input er indarbejdet. 

 

Med henblik på at styrke inddragelsen af bibliotekets brugere foreslås det, at AU i 2020 

gennemfører en evaluering blandt medarbejdere og studerende med det formål at 

vurdere effekten af overdragelsen. Dette bør indskrives i overdragelsesaftalen. Ligele-

des foreslår vi, at det i rammeaftalens afsnit 2.2.1 fremgår, at den biblioteksansvarlige i 

AU’s ledelse som optakt til vedkommendes årlige dialogmøde med KB’s ledelse sikrer 

inddragelse af medarbejdere og studerende. 

 

Formuleringen i overdragelsesaftalens punkt 7, 4. afsnit forekommer tvetydig og bør 

efter fakultet opfattelse præciseres, således at det står klart, at alt hvad AU har bragt 

ind og evt. senere selv har bekostet, tilfalder AU ved en eventuel opsigelse. 

 

Afslutningsvis kan bemærkes, at der frem mod en overdragelse vil være en del prakti-

ske problemstillinger, som skal afklares i en dialog mellem fakultetet, fagmiljøerne og 

biblioteket. Eksempelvis arbejdes der pt. på en afklaring af, hvad der skal ske med insti-

tutternes samlinger: Skal de forblive på instituttet eller overdrages til KB? Vi oplever i 

den forbindelse som allerede nævnt ovenfor en usikkerhed omkring ejerforholdet til 

materialet ved en eventuel fremtidig opsigelse af aftalen. Vi savner tilsvarende en af-

klaring af, hvilken indflydelse fakultetet har og fremover vil få på principperne for op-

bevaring, arkivering og kassation af materialet i KB’s samlinger og magasiner. 

 

Endelig ser fakultetet frem til, at der som lovet vil være en angivelse af det samlede 

serviceomfang på de enkelte fakulteter opgjort i ca. mio. beløb og ca. antal årsværk. 

 

 

Med venlig hilsen 
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Dekan 
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