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Vicedirektør Kristian Thorn 
AU Uddannelse 

Høringssvar vedr. organiseringen af AU´s biblioteksfunktion 

AU Uddannelses sagsfremstilling vedr. den fremtidige organisering af universitets-
biblioteksfunktion har været forelagt til drøftelse i ST´s fakultetsledelse d. 12. januar, 
FSU d. 18. januar og Akademisk Råd d. 19. januar 2017. Nærværende svar er det sam-
lede høringssvar fra ST på baggrund af de nævnte drøftelser. Høringssvarene fra FSU 
og Akademisk råd er vedlagt. 
 
ST kan principielt tilslutte sig, at man arbejder frem mod en egentlig indlejring af AU 
Library i det fusionerede Kgl. Bibliotek. Intentionen med den foreslåede indlejring er 
at sikre, at biblioteksbetjeningen af AU medarbejdere bliver varetaget med sammen 
vægt som betjeningen af Københavns Universitet, når Statsbiblioteket fusionerer med 
det Kgl. Bibliotek. ST finder, at der i sagsfremstillingen fra AU Uddannelse ikke i til-
strækkelig detaljeret grad er redegjort for, at medarbejderne efter en fusion med det 
Kgl. Bibliotek vil være sikret en biblioteksservice på det nuværende niveau. Ydermere 
er der heller ikke detaljeret redegjort for, hvordan medarbejderne og universitetet får 
indflydelse på de fremtidige ydelser efter en fusion med det Kgl. Bibliotek. Hvis fusi-
onen tillige skal være et svar på kommende nedskæringer i staten og licensprisernes 
himmelflugt, er det helt centralt, at vi kontraktsligt er sikret denne indflydelse. 
 
Vi kan se, at der vil være mulighed for stordrift fordele ved en fusion og har da også 
en forventning om at et større samlet nationalt bibliotek vil kunne forhandle bed-
re/billigere licensaftaler. Adgangen til de elektroniske tidsskrifter er meget vigtig, og 
det er derfor også vigtigt, at brugerne får tilstrækkelig indflydelse på valget af li-
censer. Der bør i det hele taget etableres et tæt og løbende dialog med de faglige mil-
jøer på universitetet for at sikre, at brugerne inddrages i arbejdet med Service Level 
Agreements og for at sikre at biblioteksfunktionerne – både de fysiske biblioteksste-
der og øvrige services - tilpasses de faglige behov. 
 
Det er i drøftelserne på ST blevet fremhævet, at der bør være mulighed for at opsige 
aftalen med det Kgl. Bibliotek, hvis ordningen ikke fungerer tilfredsstillende. Det an-
befales, at der etableres en konstruktion, som sikrer at behovet for biblioteksservice 
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opfyldes for alle fagområder med en klar aftale om, hvad man gør, hvis et enkelt fag-
område oplever stærk forringet eller mangelfuld service.  
 
ST FSU har opfordret til, at man – ud over fusionen med det Kgl. Bibliotek – overve-
jer, hvordan man kan imødegå de urimelige stigninger i licenspriser, og opfordrer til 
en dialog med de øvrige universiteter i Danmark. 
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