
Fremtidigt bibliotekssamarbejde mellem Aarhus Universitet og Nationalbiblioteket ? 

( pkt 2. LSU Uddannelse den 15.11.16 ) 

– en opfølgning fra TR /Bibliotekarforbundet 

På LSU møde den 15.11 2016 blev LSU Uddannelse præsenteret for planer for et fremtidigt samarbejde 

mellem Aarhus Universitet og den nydannede organisation Nationalbiblioteket. Det kom som stor 

overraskelse for os medarbejderrepræsentanter, at det, som var beskrevet som en ”møderække” – 

tilsyneladende var så langt i proces, at man var tæt på et beslutningsforslag i forhold til en 

virksomhedsoverdragelse af AUL medarbejdere til Nationalbiblioteket.  

Der har som beskrevet på mødet været 2 modeller i spil skitserede scenarier for AU s fremtidige 

samarbejde med Nationalbibliotek i denne møderække 

A: En genforhandling af samarbejdsaftalen og medarbejdere ansat ved AU 

B: En genforhandling af samarbejdsaftalen og virksomhedsoverdragelse af medarbejdere til 

Nationalbiblioteket. 

Vi ønsker at kommentere på de fremførte scenarier og argumenter som fremført fra ledelsesside, da vi 

mener en del af disse kræver en opfølgning og nærmere analyse. Vi skal bemærke, at der ikke er 

fremsendt skriftligt materiale fra ledelsesside, så vi ikke kender de fulde præmisser. Vi kan ikke udelukke 

at der udover de nævnte synspunkter kan være et økonomisk incitament fra ledelsen til at outsource 

meddarbejdere, men fra medarbejderside vil vi gerne minde universitetet om, at man ønsker at 

fastholde den bedst mulige biblioteksbetjening. 

Vi skal understrege, at vi er særdeles glade for samarbejdet med Statsbiblioteket i det nuværende 

setup. 

Resumé af medarbejdersynspunkter 

Vi beklager fra medarbejderside stærk denne form for medinddragelse, hvor der informeres når 

beslutningsprocessen er så langt, og som vi ikke mener i i tråd med samarbejdsaftalen og notat, og 

håber på og ønsker en dialog om hvordan en god inddragende proces kan ske.  

Vi anerkender, at det kan være nødvendigt at genforhandle en samarbejdsaftale ifht 

Nationalbiblioteket  

Vi mener det er helt unødvendigt og forhastet  beslutning at skride til en evt. 

virksomhedsoverdragelse. 

En virksomhedsoverdragelse vil  gøre at universitet mister indflydelse samlet set og heunder  forringe 

de enkelte fakulteters mulighed for at få indflydelse på biblioteksservices. 

http://www.samarbejdssekretariatet.dk/fileadmin/user_upload/documents/Rammer_for_SU/Vejledning/Notat_om_information.pdf


En virksomhedsoverdragelse vil skabe unødig uro blandt AUL ansatte og vil dermed også påvirke 

muligheden for at optimere services til forskere og studerende 

En virksomhedsoverdragelse vil  skabe forringelse af biblioteksservices i forhold til Aarhus Universitet 

da vi mener at AUL bedst kan understøtte universitetets kerneopgaver –som en integreret del af AU 

og administration  

Den nuværende AUL konstruktion sikrer den optimale service til VIP forskere og studerende på kort 

og på lang sigt med evt. justeringer .  AUL har allerede i dag et tæt samarbejde med Statsbiblioteket , 

hvor det giver mening. 

 

Argument 1 – det haster 

Fra TR side ønsker vi en grundig analyse af et ændret setup for biblioteksbetjeningen på AU, selvom 

Nationalbiblioteket muligvis er utålmodige efter en afklaring og måtte ”bejle” til at få AUL medarbejdere 

overflyttet . Nationalbiblioteket har brug for en stærk aftale om biblioteksaftale med både AU og KU 

og det ses ikke som et scenarie at de vil kunne undvære AU som samarbejdspartner /kunde. Det er 

derfor helt unødvendig forhastet beslutning at sigte efter en virksomhedsoverdragelse uden grundig 

overvejelse. 

Der er naturligvis et momentum nu, hvor Nationalbiblioteket er dannet, men er det værd at bemærke, 

at det var Kulturministeriet, der gennemførte fusionen af Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, og 

som sådan ikke berørte biblioteksbetjeningen af de to universiteter, der ressortmæssigt  hører under 

Uddannelses- og forskningsministeriet. Alene koordinering af nationalbiblioteksopgaven vil kræve fuld 

fokus i en meget lang tidshorisont, og vi er bekymrede for at det påvirker fokus i forhold til 

universitetsbetjeningen. 

Nationalbiblioteket vil fremadrettet have to hovedforpligtelser – hvoraf den ene er at være 

nationalbibliotek (kulturarv mv.) og den anden er at sikre bibliotekssbetjening af AU (understøttelse af 

forskning og uddannelse. Det er beslægtede opgaver, men også meget forskellige opgaver, som kræver 

hvert sit fokus. Outsourcing er for så vidt allerede sket ifht. Systemdrift, administration af licenser og 

andre administrative standardydelser som fjernlån og katalogisering. Tilbage står biblioteksbetjening af 

forsknings og uddannelse som kræver specialviden og skræddersyede løsninger i tæt samspil med AU. 

Aarhus Universitet bør derfor tænke sig grundigt om for at ændre det nuværende setup med en 

samarbejdsaftale. 

Ser man på Københavns Universitet blev modellen for biblioteksbetjening med Det Kongelige Bibliotek 

senest drøftet forud for dannelsen af KUBIS 2 modellen i 2012. Denne aftale blev til efter en grundig 

analyse, der tog cirka et år med mulighed for medarbejderhøring og inddragelse. 

Argument 2 – virksomhedsoverdragelse vil skabe større indflydelse for AU og er nødvendig for at sikre 

vestdanmark indflydelse i forhold til østdanmark  



Københavns Universitet har siden 2102 haft en samarbejdsaftale med Det Kongelige bibliotek, og der 

er ikke tegn på, at denne står til opsigelse. Københavns universitet fravalgte en 

virksomhedsoverdragelse blandt andet  for at sikre at KU indflydelse i særdeleshed at sikre lokal 

indflydelse fra de enkelte fakulteter 

2. Forudsætninger KUBIS-samarbejdet har følgende forudsætninger: • Inden for KUBIS-aftalens 

overordnede rammer bestemmer de enkelte fakulteter selv, hvilken biblioteksordning de skal have, og de 

har frihed at indgå bilaterale aftaler med KUB. • KUBIS’ strategi og serviceprofil fastsættes på 

ledelsesplan af de to institutionelle parter, KU og KB, i fællesskab. • Den overordnede biblioteksfaglige 

ledelse af KUBIS varetages af universitetsbibliotekaren. • De biblioteksmæssige grundsystemer (katalog, 

udlånsordning, forvaltning af e-ressourcer, logistik) er fælles for alle KUBISbibliotekerne. • KUBIS skal på 

passende måde have repræsentation i eller adgang til de relevante forvaltningsgrene og udvalg ved KU, 

både på universitetsniveau, fakultetsniveau og institutniveau. 

Roskilde Universitet har også senest fravalgt en virksomhedsoverdragelse 

AU/AUL ledelsen er  pt ikke  er repræsenteret i den nye direktion i Nationalbiblioteket, men skal 

naturligvis være det uanset hvilken model man måtte vælge.   

Østdanmark dvs.  Roskilde Universitet og Københavns Universitet er kun repræsenteret i direktionen 

ved én person, repræsenterende KU, det samme vil gøre sig gældende for AU. 

Vi anbefaler i øvrigt at man tager kontakt til de to universiteter for at undgå evt. misforståelser og for at 

sætte sig ind i baggrunden for beslutningerne. 

Argument 3 – virksomhedsoverdragelse vil skabe basis for en mere ensartet og forbedret 

biblioteksservice 

Fagligt set er der ikke nogen argumenter for at lave en virksomhedsoverdragelse af AUL medarbejdere 

til Nationalbiblioteket.  Det er korrekt, at der historisk set har eksisteret forskellige særaftaler ifht 

betaling for ydelser og dermed potentielt uens betjening mellem de forskellige fakulteter og 

Statsbiblioteket. Status i dag er at der så vidt vi er bekendt i det store hele ikke findes særaftaler ifth 

betjening af AU, når det gælder ”rabataftaler”. 

AUL har allerede i dag et særdeles tæt og velfungerende samarbejde med Statsbiblioteket på de 

områder, hvor det giver mening og er glade for det. Desuden sikres et tværgående samarbejde også 

på nationalt plan gennem DEFF. 

en optimal  biblioteksbetjening af universitetets ansatte og studerende sker ikke ved outsourcing men 

som en som en del af organisationen og tæt på brugerne , hvor AUs mål omsættes til effektive 

services. 

Der er mange eksempler på, at biblioteket har været medudvikler og taget ejerskab til ”nye” services , 

hvor vi mener det har haft afgørende betydning at biblioteket har været en del af Aarhus Universitet og 

ikke siddet i en anden organisation. Eksempler kunne være udviklingen af Blackboard som 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwign-fKksvQAhUBXCwKHZeADvQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fhsu.ku.dk%2Fmoeder%2Fhsu2012%2Fhsu19122012%2F08._Generel_KUBIS2-aftale_endelig_versionx.pdf&usg=AFQjCNEejvuYuQDdP4vBsE3Y-Yq61zPZVg


læringsplatform til de studerende, URKUND plageringskontrol og forskningsregistering i PURE.  I Pipeline 

kunne nævnes den nye digitaliseringsstrategi og forvaltningen af forskningsdata og, hvor AUL i mange 

forskellige fora og kun derigennnem har påpeget, at vi ser os selv som en nødvendig bidrager til dette 

arbejde, og som særligt kræver et tæt samspil med AU og dennes administration fx IT, da der er issues 

omkring storage, datahåndtering mv.  Det samme gælder bestræbelserne på at understøtte de 

studerendes informationskompetence, som er helt afgørende for at de kommer hurtigt og effektivt 

gennem studiet. 

Selvom medarbejdere fortsat fysisk vil være til stede på betjeningssteder vil det ikke være det samme 

som at have fuld adgang til alle fora og alle informationer. Der vil  der være stor risiko for at 

administrationen  ikke længere vil se  AUL som en naturligt sparringspartner, og dermed mistes en 

meget vigtig målsætning om én sammenhængende administration for AU. 

I dag sker biblioteksbetjeningen i meget tæt dialog med de faglige niveauer og hvor det bedst giver 

mening på fakultetsniveau i et tæt samspil mellem den lokale biblioteksleder og fakultetsleder. Det giver 

skræddersyede fokus og services. Og vi mener det er helt nødvendigt og bedst sker i det nuværende 

setup. 

Vi er her på linie med Universitetsdirektøren, der har sat ord på overordnede målsætninger for 

administrationen på AU, og vi mener, at AU library er en nødvendig del af dette setup og en 

sammenhængende administration. 

 De bedste løsninger inddrager fagmiljøerne (25.11.2016) 

 Vi skal udvikle, ikke afvikle (28.10.2016) 

 Vi skal være på forkant med fremtidens krav (14.10.2016) 

 Én sammenhængende administration på AU (10.06.2016) 

 Der skal være plads til udvikling (13.05.2016) 

 

Argument 4 – health modellen fungerer godt 

Der er ikke grund til at antage, at health modellen ikke fungerer godt, men man kan ikke umiddelbart 

overføre erfaringer fra ét fakultet til et andet. Fakulteterne på AU er meget forskellige. Health er 

kendetegnet ved at servicere et fakultet, som er meget ” autonomt”  og selvkørende med en stor 

gruppe forskere, som delvist er forankret i Aarhus Universitetshospital. Der er da også  i høj grad en 

tradition for at det er institutsekretærer mv. der varetager biblioteksopgaver som eks. PURE validering 

mv. , hvilket er med til at definere bibliotekets services.  Der er ikke mange studerende på Health 

sammenlignet med andre fakulteter. På andre fakulteter som fx Aarhus BSS er der en helt anden 

studentervolumen og biblioteksservices er forankret på biblioteket senest med central registrering i 

PURE. Det kræver et helt afgørende tæt samspil mellem de faglige miljøer, fakultetledelsen den lokale 

administration og studerende, som ikke vil kunne fungere på samme måde ved en outsourcing (se også 

ovenfor).  

 

http://medarbejdere.au.dk/strategi/director/indlaeg/artikel/de-bedste-loesninger-inddrager-fagmiljoeerne/
http://medarbejdere.au.dk/strategi/director/indlaeg/artikel/vi-skal-udvikle-ikke-afvikle/
http://medarbejdere.au.dk/strategi/director/indlaeg/artikel/vi-skal-vaere-paa-forkant-med-fremtidens-krav/
http://medarbejdere.au.dk/strategi/director/indlaeg/artikel/en-sammenhaengende-administration-paa-au/
http://medarbejdere.au.dk/strategi/director/indlaeg/artikel/der-skal-vaere-plads-til-udvikling/


 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


