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AU Library en kerneydelse – med afsæt i faglig nærhed og 

ekspertise. 

Høringssvar fra AU Library medarbejdere og B-siden i LSU Uddannelse, januar 2017 

 

 

Følgende notat er et høringssvar fra AU Librarys medarbejdere samt fra B-siden i LSU AU Uddannelse 

vedrørende Universitetsledelsens anbefaling om at virksomhedsoverdrage AU Library til det nye Kongelige 

Bibliotek (NKGL). Det tager primært afsæt i notatet: ”AU Library – i lyset af et samlet nationalt bibliotek”. 

Der præsenteres i notatet to modeller: 

1. AU Library forbliver som en del af AU med en fornyet samarbejdsaftale 

2. AU Library virksomhedsoverdrages til NKGL med en fornyet samarbejdsaftale 

Universitetsledelsen anbefaler som bekendt en virksomhedsoverdragelse (model 2). Vi mener, at ledelsen 

ikke i tilstrækkeligt omfang har set på de mulige scenarier, der er i spil eller har undersøgt alternativer, og vi 

savner dokumentation for, hvad aftalen konkret vil indebære og de åbenlyse fordele ved en overdragelse af 

AU Library til NKGL.  
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Notatet fremhæver, at det er nødvendigt at være forretningsbevidst, og det egentlige rationale fremstår da 

også som en økonomisk effektiviseringsgevinst, som vi mener, er overestimeret, og ikke som sådan løser 

problematikken omkring licensprisernes himmelflugt. 

Medarbejdersiden anerkender behovet for at afklare det fremtidige samarbejde med NKGL, og at der 

fortsat er behov for et tæt samarbejde med den nye organisation, som vi i forvejen har gode relationer til. 

Vi er også enige med ledelsen i, at den nuværende organisatoriske model for AU Library ikke er ideel, og 

der kan være behov for justering heraf. 

Som medarbejdere er vi imidlertid i særlig grad optaget af fagligheden og at udvikle løsninger sammen med 

vores brugere, og vi ønsker de bedste rammer herfor.  

Vi mener, at den afgørende faglige nærhed til universitet udfordres unødigt, og at vi kommer ét skridt 
længere væk fra vores brugere, hvis vi overdrages til NKGL. Vores erfaring fra etablering af AUL er, at 
organisationsændringer kan skabe uro, kræver opmærksomhed og tager lang tid. En 
virksomhedsoverdragelse vil være endnu en omorganisering, der betyder, at vi kommer ind i en ny og 
endnu større og ikke mindre kompleks organisation, som kan tage fokus fra vores brugere.  
 
Vi medarbejdere finder, at processen har været præget af unødigt hastværk og finder det især stærkt 

kritisabelt, at der ikke fra starten var indtænkt en høringsfase af de faglige miljøer og af ansatte på AU 

Library. Kun efter pres fra medarbejdersiden er der blevet sikret en høringsproces blandt medarbejdere. 

Selv efter accept af en høringsfase har de akademiske råd ikke fået præsenteret det fulde skriftlige 

materiale fra ledelsens side med notatet ”AU Library – i lyset af et samlet nationalbibliotek”. Disse forhold 

skaber mistillid til ledelsen i denne sag. 

Reaktionerne på forslaget om en virksomhedsoverdragelse til NKGL har været forskellige blandt AU Library 

medarbejdere. Nogle ser nye muligheder, særligt vedrørende en samlet branding samt fagligt samarbejde 

og mulig specialisering, mens flertallet gerne ser et udvidet samarbejde med biblioteksmedarbejdere fra 

Københavns Universitet og Roskilde Universitet uanset valg af model. 

Flertallet af medarbejdere er skeptiske overfor forslaget om en virksomhedsoverdragelse til NKGL, og de 
begrundelser, som ligger bag.  
 
 

Bekymringspunkter ved en virksomhedsoverdragelse af AU Library 

Standardservices i stedet for skræddersyede løsninger 

AU Library har i dag et højt biblioteksfagligt niveau koblet med fagfaglig viden, der gør det muligt at skabe 

skræddersyede løsninger. Ved en virksomhedsoverdragelse er der risiko for en nedjustering af tilbud og 

standardiserede services set i lyset af det forsatte ønske om effektiviseringer. 

Der findes eksempelvis samlinger, som overdrages til NKGL. Der kan være tale om særligt værdifulde 

bogsamlinger på ARTS eller specialsamlinger på BSS, der bruges direkte i fagene, fx psykologisk 

testmateriale.  Hvem vil have ejerskabet til disse, og hvordan vil de blive håndteret? Og vil der være 

tilstrækkelig opmærksomhed på at varetage fagenes interesser, hvis universitetet definitivt forærer deres 

samlinger til et fælles bibliotekssystem? 

Nærheden til de faglige miljøer kommer under pres 
Der er grund til bekymring for på sigt at miste den faglige nærhed- som ikke er en selvfølge - ved en 
overdragelse af AU Library. De fleksible løsninger og villigheden til at investere i dette lokalt kan let 
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forsvinde.  AU Library forsøger i dag at være synlige omkring bibliotekets servicetilbud i fagmiljøerne, men 
når der skal skabes nye løsninger, og vi ikke længere er en del af organisationen, er der større risiko for, at 
vi ikke indtænkes som en naturlig samarbejdspartner. 
 
Ledelsen anfører det selv som et bekymringspunkt, at nærhed til videnskabelige medarbejdere og 
studerende kan komme under pres ved en outsourcing, men at man kan sikre nærhed til miljøerne ved at 
formalisere aftaleforholdene med fakulteterne med fakultære ledelsesgrupper og arbejdsgrupper. 
Medarbejdersiden støtter en formaliseret mødestruktur, som vil være muligt i den nuværende 
organisering. 
 
Ser man på den internationale udvikling på biblioteksservices til universiteter, er hovedtrenden en større 
integration og nærhed med de faglige miljøer, også kaldet ”embedded librianship”1.  
 
Vi mener, at en overdragelse vil være et skridt i den forkerte retning ift. at udvikle og sikre fagnære tilbud. 
 
Kortsigtede økonomiske fordele vægtes for faglighed 

Universitetsledelsen synes at fokusere på en kortsigtet økonomisk gevinst. Således er AU blevet stillet i 

udsigt, at der kan ske en yderligere 2% effektiviseringsgevinst i årene 2017-2019. AU Library har allerede 

været genstand for en 2% besparelse, og er ikke på sigt fredet mod nedskæringer ved at blive en del af 

NKGL. 

Vi mener samtidig ikke, at ledelsen har givet tilstrækkeligt belæg for, at effektiviseringsgevinsten ved 

sammenlægning kan dække de stigende licensomkostninger.  

AU Library anerkender behovet for effektiviseringer, men vi har allerede i stor udstrækning effektiviseret 

ved at outsource alle generiske services som fjernlån, katalogisering og bogindkøb. 

AU Library er i dag en stab af specialister, og udviklingsaktiviteter for biblioteksservices er forankret på AU, 

hvilket understøtter universitetets to hovedformål som er forskning og uddannelse. 

Universitetet beskriver da også AU Library som en kerneaktivitet (LSU møde den 16.12), og sådanne 

outsources typisk ikke2. 

Vi savner, at universitetsledelsen ser på AU Library med strategisk blik og på potentialet i at bruge AU 
Librarys kompetencer i højere grad til at indfri universitetets mål ift. studier og forskning  ved at fastholde 

biblioteksservices som en integreret del af organisationen. 
 
Indflydelse i NKGL vægtes højere end indflydelse på fakulteterne 
 
I notatet fremhæves det, at man ønsker størst mulig indflydelse på den fremtidige organisering af NKGL og 
frygter at prioritering af ressourcer vil ske ”med udgangspunkt i København”. Der burde i stedet være 

                                                           
1 Fx: Delaney, G., & Bates, J. (2015). Envisioning the academic library: a reflection on roles, relevancy and 

relationships. New review of academic librarianship, 21(1), 30-51. 
https://www.statsbiblioteket.dk/au/#/search?query=%22Envisioning%20the%20Academic%20Library%22&advSearch
On=true&advQuery=%20 
 
2 Barthelemy, J. (2003). The seven deadly sins of outsourcing. The Academy of Management Executive, 17(2), 87-98. 
https://www.statsbiblioteket.dk/au/?locale=da#/search?query=recordID:"summon_FETCH-
proquest_journals_2105174893"  
 

https://www.statsbiblioteket.dk/au/#/search?query=%22Envisioning%20the%20Academic%20Library%22&advSearchOn=true&advQuery=%20
https://www.statsbiblioteket.dk/au/#/search?query=%22Envisioning%20the%20Academic%20Library%22&advSearchOn=true&advQuery=%20
https://www.statsbiblioteket.dk/au/?locale=da#/search?query=recordID:"summon_FETCH-proquest_journals_2105174893
https://www.statsbiblioteket.dk/au/?locale=da#/search?query=recordID:"summon_FETCH-proquest_journals_2105174893
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større fokus på, hvordan indflydelsen kan udbygges for fakulteterne. Sandheden er, at NKGL ikke uden 
videre kan nedgradere serviceniveauet i forhold til eksempelvis KU, da man har en samarbejdsaftale med 
AU, og har en politisk forpligtelse til at være universitetsbibliotek .3  
 
Gennemføres en virksomhedsoverdragelse vil AU ikke længere have direkte kontrol over alle dele af 
biblioteksdriften, da en del af midlerne vil overføres som et bloktilskud. Det betyder, at man ikke på samme 
måde som nu har mulighed for at styre eller øremærke midler til lokale formål. 
 
AU er i dag repræsenteret i direktionen på NKGL, og skal naturligvis være det al den stund NKGL er 
universitetsbibliotek for landets næststørste universitet. Vi mener ikke, at NKGL jf. den lovgivningsmæssige 
forpligtelse kan udelade AU i væsentlige udvalg, der angår universitetsbiblioteksområdet. 
 
AU efterlyser i notatet mere indflydelse i nationalbiblioteksområdet. Dette mener vi sikres ved, at vi på 
samme måde som i dag er en del af udvalg der handler om ”shared services” i forhold til eksempelvis 
bibliotekssystem, licenser og web, som universitetet har en særlig interesse i. Disse services skal vi 
naturligvis have medindflydelse på, da universitetet bidrager økonomisk hertil.   
 
 

Opmærksomhedspunkter i forhold til medarbejdere ved en eventuel virksomhedsoverdragelse 
 
Tryghed i ansættelsen 
En virksomhedsoverdragelse er en stor beslutning, som vil påvirke mange medarbejdere. Skulle 
universitetet beslutte dette, er det helt afgørende for medarbejderne, at der sikres de bedst mulige vilkår. 
 
Selvom det er besluttet, at evt. outsourcing vil ske på normale vilkår for virksomhedsoverdragelse, hvor 
medarbejdere overflyttes, så vilkår mht. løn og ansættelse forbliver uændret, er det ikke en sikkerhed, som 
varer evigt. Vi ønsker sikkerhed for, at der i aftaleperioden 2017-2019 ikke sker yderligere afskedigelser af 
AU Library medarbejdere begrundet i nedskæringer fra Kulturministeriet. 
 
Personalevilkår som ikke forringes 
Der er en række politikker som danner rammen for en virksomhed – herunder personalepolitikker, 
administrative retningslinjer og muligheder for kompetenceudvikling. Disse er ikke umiddelbart sikret, da 
politikker skal genforhandles efter en overdragelse. 
 
Vi vil gerne udfordre dette, og ønsker nedskrevet i betingelser for overdragelsen, at personalevilkår for 
medarbejdere fra AU Library ikke forringes. Vi ønsker heri beskrevet den økonomiske ramme for 
kompetenceudvikling for de kommende år, og et årligt møde med universitetsledelsen, der sikrer, at der er 
overensstemmelse mellem NKGLs og universitetets prioriteringer for kompetenceudvikling. 
 
At undgå unødvendige hindringer både organisatorisk og teknisk 
Det er vigtigt, at man ikke gør hverdagen mindre effektiv for medarbejdere på AUL. Et AU id er eksempelvis 
meget væsentligt i vores daglige arbejde ligesom en sømløs adgang til outlook mv. er afgørende. Vi ønsker 
en køreplan for, hvordan dette sikres inden en evt. overdragelse. 
 
At samarbejdet ikke udelukkende kommer til at handle om licens og drift 

                                                           
3 ”Jeg lægger vægt på, at det nye bibliotek fungerer som et landsdækkende bibliotek og kommer til at spille en central 

rolle som universitetsbibliotek.” (Mette Bork kulturminister) 
http://www.kb.dk/da/kb/nyheder/nyheder/KBnavnet.html 
  

http://www.kb.dk/da/kb/nyheder/nyheder/KBnavnet.html
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Det er helt afgørende, at der fokuseres på at være universitetsbibliotek i et udviklingsperspektiv, herunder 
fokus på kompetenceopbygning. Det skal nedfældes i en faglig udviklingsplan, som universitetsledelsen skal 
godkende, hvilke udviklingsaktiviteter AU ønsker igangsat på NKGL. 
 
En god kultur og omgangstone 
Kulturen i en ny virksomhed vil næsten uundgåeligt være anderledes. Trods en god arbejdspladsvurdering, 
vil der være forskelligheder, som kan give konflikter. Vi finder det eksempelvis meget vigtigt, at der er plads 
til nye idéer og at der er en innovativ kultur, som ikke bremses af unødig central styring. Vi ønsker fremlagt 
en personalepolitik, hvor dette nedfældes inden en evt. overdragelse. 
 
Kvalitet gennem samarbejde  
Medarbejderne ønsker at gøre særligt opmærksom på faren i at der opstår unødigt bureaukrati i en ny stor 
organisation. Der skal være fokus på kvalitet i samarbejdet, og ikke blot flere møder. 
 
Klare aftaleforhold  
En virksomhedsoverdragelse vil betyde en ny stor kompleksitet. Der vil være tale om, at tre universiteter, 
flere fagbiblioteker og to nationalbiblioteker skal agere i én organisation. Vi er samtidig ansatte i en 
institution, men skal betjene en anden institution.  Aftaleforhold skal være bekrevet, sådan at 
medarbejdere ikke ender i et endnu større krydspres end det, vi nu ser i matrixorganiseringen for AU 

Library. 

 
      AU Library skal sikres adgang til alle relevante fora på AU 
       Det er utrolig vigtigt, at vi sikres adgang til alle relevante fora på AU når det gælder forskningsområdet, 

studiemiljø og uddannelser. Vi ønsker også at fastholde samarbejdet til AU’s pædagogiske centre. Der skal 
forelægge en plan for, hvordan det sikres. 
 
 

Afsluttende bemærkninger og anbefalinger 

Medarbejdersiden mener ikke, at universitetsledelsen, på baggrund af notatet, har tilstrækkeligt belæg for, 

at der skal ske en virksomhedsoverdragelse af AU Library, og vi mener, at en mulig effektiviseringsgevinst er 

overdrevet. Vi ønsker først og fremmest at være indlejret i universitetet. 

Vi mener, at en outsourcing kræver, at der er et tydeligt rationale og der sikres en bedre service som følge 
heraf. Notatet ”AU Library – i lyset af et samlet nationalt bibliotek” er uambitiøst, når det blot taler om at 
fastholde AU Library services. Vi anbefaler en ny analyse af, hvordan universitet bedre kunne udnytte AU 
Librarys kompetencer som embedded services i forhold til fagmiljøer og studier. 
 
Vi anbefaler, at de nye forslag som ledelsen præsenterer  som formelle organer og muligheden for at 
fastholde økonomiske prioriteringsmuligheder ift. NKGL implementeres i den nuværende organisering.  
 
Vi anbefaler, at man ser på en justering af den nuværende organisatoriske model for AU Library på AU for 
at sikre større nærhed til de faglige miljøer. Vi er eksempelvis enige i, at det ville være mest optimalt, hvis 
AU Library fik én samlet faglig leder på tværs af betjeningssteder. Det er samtidig afgørende, at kunne 
fastholde det tværgående samarbejde, som er opbygget i AU Library.  
 
AU Librarys eksistensberettigelse er at være universitetsbibliotek og mener, at vi bør være en del af det den 
institution, vi betjener. 
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