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Referat  
 

 

Emne:  7. møde i Biblioteksudvalget (ekstraordinært møde) 

Dato og tidspunkt:  Fredag den 24. juni 2016 kl. 10-13 

Sted:  Campus Odense, bibliotekets mødelokale 1 og 2 

 

Deltagere: 

Bibliotekschef Bertil F. Dorch 

Professor Kirsten Drotner 

Lektor Knud Villy Christensen 

Professor Poul Bjerregaard 

Lektor Susanne Gretzinger (deltog via Skype) 

Lektor Klaus Levinsen 

Studerende Solveig Ryskov Graversen Stage 

Sektionsleder Jens Dam 

Forskningsbibliotekar Anita L. Thiesen 

Kontorleder Anne Thorst Melbye 

  

 

Inviteret deltager: Sektionsleder Randi Bak Fischer-Nielsen 

 

 

Afbud: Lektor Birgitte Norlyk 

Professor Jørn Hansen 

Lektor Kaare Lund Rasmussen 

Lektor Peder Thusgaard Ruhoff 

Institutleder Uffe Holmskov  

Studerende Simon Jensen 

 

 

 

Referent: Afdelingsleder Rita Rattenborg 
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Foreløbig dagsorden: 
 

1. Valg af mødeleder 

2. Vedtagelse af dagsorden. 

3. Generel orientering. 

4. Drøftelse af udmøntning af budgetstrategi 2017-19 (bilag). 

5. Orientering om samarbejdsaftale med OUH om Videncentret (bilag). 

6. Næste møde. 

7. Eventuelt. 

        
     

     

Ad. 1. Valg af mødeleder. 

Bertil F. Dorch bød velkommen og henviste til beslutningen fra sidste møde, om 

fremlæggelse af besparelsesmodeller for biblioteksområdet til drøftelse og godkendelse 

på dagens møde.  

 

Bibliotekschefen blev valgt som mødeleder. 

 

 

Ad 2. Vedtagelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Ad 3. Generel orientering. 

Bibliotekschefen orienterede kort om status for indmeldelse af de budgetmæssige tilvalg 

fra hovedområderne, der blev behandlet på seneste bestyrelsesmøde, herunder at der 

endnu ikke foreligger en officiel udmelding, men at det vides, at ikke alle forslag blev 

godkendt. Indstillingen om en central forskningsregistreringsenhed behandles særskilt 

og var derfor ikke med i drøftelsen af tilvalg på bestyrelsesmødet. Endvidere berettede 

bibliotekschefen om de tidligere godkendte fravalg, at lukning af betjening på 

Matematisk Bibliotek og i Studenterhuset er blevet igangsat samt at åbningstider og nye 

adgangsregler for de overvågede læsesale og benyttelse af klausulerede materialer er 

implementeret. Bertil F. Dorch rundede punktet af med en henvisning til næste punkt 

(pkt. 4) for drøftelse af det største fravalg: besparelsen på biblioteksmaterialer.  
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Ad 4. Drøftelse af udmøntning af budgetstrategi 2017-19. 

Med udgangspunkt i udsendte bilag til drøftelse af udmøntningen af budgetstrategi 

2017-19 berettede Bertil F. Dorch, at der tilstræbes historisk kontinuitet ift. det aktuelle 

forbrug på fagområderne, og at besparelsen på de enkelte fagområder ikke sker ved 

grønthøstermetoden. Endvidere fremhævede bibliotekschefen, at det foreslås, at der ta-

ges udgangspunkt i forbruget, som justeres på baggrund af aktivitetsindikatorerne: 

studerende, ansatte og forskningsproduktion i forhold til materialetyper. Biblioteksche-

fen omdelte endvidere et bilag med følsomhedsanalyser i forhold til model 1, 2 og 3 til 

brug for drøftelsen af de fremlagte modeller. 

 

Klavs Levinsen og udvalget udtrykte stor tilfredshed med den høje grad af transparens i 

de fremlagte besparelsesmodeller, hvorefter udvalget drøftede vægtningen af 

aktivitetsindikatorerne og principper for indhentning af aktivitetsdata.  

 

Udvalget besluttede, at udmøntningen af besparelsen på biblioteksmaterialer 

implementeres ved model 1, dvs. en ensartet vægtning af aktivitetsparametrene. Endvi-

dere besluttede udvalget for aktivitetsindikatorerne, at studenterbestand skal omfatte 

både heltids- og deltidsstuderende, at ansattekategorien baseres på forskningsansatte 

samt at data for publikationer ikke begrænses til BFI-publikationer, men videnskabelige 

publikationer. 

 

Biblioteksudvalget indstillede til bibliotekschefen at iværksætte en revision af SDUB’s 

accessionspolitik, som ønskes fremlagt til godkendelse på næste møde i udvalget. 

Endvidere indstillede udvalget til bibliotekschefen at iværksætte en tilpasning af konto-

planen, der muliggør anvendelse af besparelsesmodel 1. 

 

Det blev endvidere besluttede, at der evalueres og følges på principperne i modellen på 

kommende års ordinære møder i Biblioteksudvalget.  

 

Ad 5. Orientering om samarbejdsaftale med OUH om Videncentret. 

Bertil F. Dorch orienterede kort om den nye samarbejdsaftale med OUH om Videncen-

tret med udgangspunkt i det udsendte bilag og understregede, at besparelserne primært 

udmøntes ved at trække et årsværk tilbage til SDUB samt ved at indføre et nyt 

servicekatalog og optimere en række proces- og logistik opgaver.   

 

Ad 6. Næste møde. 

Det blev besluttet at indkalde til et ordinært møde efter fastlæggelse af budgettet i okto-

ber samt at mødet afholdes i Odense.  

 

En doodle med forslag til datoer og tidspunkter udsendes snarest. 
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Ad 7. Eventuelt. 

Bibliotekschefen opfordrede medlemmerne til at registrere sig som brugere af Forsker-

læsesalen, som ligger i vest ved HUM. Bertil F. Dorch understregede, at læsesalen ikke 

er fuldt indrettet endnu. 

 

Slutteligt takkede bibliotekschefen for gode og konstruktive drøftelser og ønskede alle 

en god sommer. 


