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Kære Kristian 
  
På vegne af dekanen, ST  sendes hermed bemærkninger til de ajourførte udgaver af overdragelsesaftale, 
rammeaftale og servicebeskrivelser (SLA’er), som er blevet fremsendt til behandling på fakultetet. 
  
Det fremsendte materiale har været sendt til kommentering på institutterne, samt i Akademisk råd og FSU. 
På baggrund af de modtagne bemærkninger kan ST tilslutte sig, at der arbejdes videre med en overdragelse 
af AU´s biblioteksfunktion til Det Kgl. Bibliotek. Det er afgørende vigtigt for ST, at det nuværende 
serviceniveau bevares i forbindelse med overdragelsen. Samtidig skal ST anmode om, at de ændringer som 
ST har fremført ved mail af 28. februar 2017 indarbejdes i aftalegrundlaget. Det skal i den forbindelse 
fremhæves, at de faglige miljøer ved ST har udtrykt stærkt ønske om, at printservice og – faciliteter 
opretholdes på det nuværende niveau. 
  
Der er modtaget et forslag til en konkret rettelse på side 5 i Service Level Agreement. Sætningen 

”Materialer i lokale samlinger og lokale magasiner på fakultetets betjeningssteder prioriteres og tilpasses i 
dialog med fakultetet, således at samlingerne understøtter de til en hver tid tilknyttede fagområder.” 
Foreslås ændret til ”Materialer i lokale samlinger og lokale magasiner på fakultetets betjeningssteder 
prioriteres og tilpasses efter aftale med fakultetet, således at samlingerne understøtter de til en hver tid 
tilknyttede fagområder.” Endvidere gøres opmærksom på en fejl på side 7 i rammeaftalen, hvor der i andet 
afsnit sidste linje henvises til punkt 8, tvister. Dette bør rettes til punkt 9, som omhandler tvister (det gør 
punkt 8 ikke). 
  
Med venlig hilsen 
  
Marianne 
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