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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 
 


