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Afdelingsleder Anders Nyegaard Mikkelsen 

2. souschef Rita Rattenborg  
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Afbud fra Souschef Thomas Kaarsted 

Studerende Morten Bang Andersen 

Studerende Louise Nørmark Olesen  

Studerende Blanka Eszter Koi 

Professor Uffe Holmskov  

Lektor Tønnes Bekker-Nielsen 

 

 

 

 

 

 



 

 Side 2 

 

Foreløbig dagsorden: 
 

1) Velkomst 

2) Godkendelse af dagsorden 

3) Generel orientering v. bibliotekschefen 

4) Orientering om status for biblioteksvæsenet, herunder 

a) Orientering om mødet i ministeriet 10. december 2018 (bilag) 

I. Udkast til rapport med anbefalinger fra arbejdsgruppen 

II. Analyse af trends på forskningsbiblioteksområdet 

III. Beskrivelse af forskningsbiblioteksområdet 

IV. Analyse af det fremtidige behov for forskningsbiblioteksbetjening 

 

b) Oversigt over SDUB’s samarbejdsaftaler (bilag) 

1: SDUB samarbejdsaftaler 2018-12-10 

2: Oversigt over samarbejdsaftaler 

I. Hensigtserklæring om etablering af samarbejdsaftale mellem Syddansk 

Universitet/Syddansk Universitetsbibliotek og Odense Kom-

mune/Odense Biblioteket og Borgerservice (bilag) 

II. Udkast til samarbejdsaftale med Region Syddanmark (bilag) 

III. Udkast til samarbejdsaftale med UC SYD (bilag) 

5) Orientering om SDUB’s økonomi (bilag) 

a) Orientering om status for forhandlinger med Elsevier  

 

6) Orientering om status for arbejdsgruppe om Elsevier og regionale samarbejder 

7) Næste møde 

8) Eventuelt 

 

 

  

Dagsorden sendt til  Biblioteksudvalget og til orientering i bibliotekets ledelse 

Mødeleder  Bibliotekschef Bertil F. Dorch 
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Ad 1. Velkomst 

Bibliotekschefen bød velkommen til 14. møde i Biblioteksudvalget med en særlig vel-

komst til udvalgets nyudpegede medlem professor Niels Chr. Petersen. Herefter en kort 

præsentationsrunde af udvalgets medlemmer. 

 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad 3. Generel orientering v. bibliotekschefen 

Bertil F. Dorch indledte punktet med en orientering om bibliotekets udvikling og beret-

tede, at mange af bibliotekets personaleressourcer anvendes til undervisning og forsk-

ning, men fremhævede også vigtigheden af at anerkende de medarbejdere, der sørger 

for den daglige drift, hvilket, i øvrigt, biblioteket oplever, at der er stor tilfredshed med. 

Bibliotekschefen berettede om den gennemførte fysiske og en psykiske APV 2018, at 

der på biblioteket, og generelt  for fællesområdet, var ret stor tilfredshed blandt medar-

bejderne med deres  arbejdsvilkår. I den fysiske APV omhandlede besvarelserne bl.a. 

indeklimaproblemer (varme/kulde) og i den psykiske/socialorganisatoriske var der 3-4 

tilkendegivelser om mobning, men ingen af bibliotekets medarbejdere oplever trusler 

om vold eller krænkende adfærd. Biblioteket havde en besvarelsesprocent på 96 og 

medarbejderne har generelt tilkendegivet at være glade for deres arbejde.  

 

Ad 4. Orientering om status for biblioteksvæsenet, herunder 

Ad a. Orientering om mødet i ministeriet 10. december 2018 v. biblioteks-

chefen 

Bertil F. Dorch orienterede om mødet i ministeriet den 10. december med ud-

gangspunkt i udsendte bilag til punkt 4a med underbilag: I. Udkast til rapport med 

anbefalinger fra arbejdsgruppen; II. Analyse af trends på forskningsbiblioteksom-

rådet; III. Beskrivelse af forskningsbiblioteksområdet og IV. Analyse af det frem-

tidige behov for forskningsbiblioteksbetjening, og tilføjede, at bilagene endnu ikke 

var publiceret, men at de forventes offentliggjort inden udgangen af december.  

 

Bibliotekschefen berettede kort om baggrunden for arbejdsgruppens arbejde, 

gruppens medlemmer mv. (jf. orientering på 13. møde i Biblioteksudvalget) og 

om universitetsdirektør Thomas B. Vind og bibliotekschefen forberedende møde, 

forud for mødet den 10. december, hvor arbejdsgruppens anbefalinger i bilaget: 

Udkast til rapport med anbefalinger fra arbejdsgruppen, blev drøftet. 

Bibliotekschefen understregede i forlængelse heraf, at SDU’s strategi fortsat er 

fortsættelse og udvikling af samarbejder med regionale partnere, der hvor det 

giver mening for SDU. 
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Bibliotekschefen betonede, at der ikke var angivet anbefalinger om fusionering af 

biblioteker eller lign. Arbejdsgruppen har anbefalet, at DEFF’s opgaver vedrø-

rende de nationale licensforhandlinger overdrages til Det kgl. Bibliotek, herunder 

var det ikke klart, om det også omhandlede forhandlinger af uddannelsesbiblio-

tekernes og regionernes licenser. Endvidere har arbejdsgruppen foreslået etab-

lering af et fælles bibliotekssystem og udarbejdelse af en analyse af logistikken 

af de fysiske samlinger på tværs af universiteterne. Derudover har arbejdsgrup-

pen foreslået, at der iværksættes nogle initiativer for styrkelse af Open Science-

området. 

 

Bibliotekschefen berettede videre, at de danske universiteter, inkl. SDU, har for-

holdt sig til anbefalingerne og peger på, at det må være op til det enkelte univer-

sitet, om man ønsker at medvirke til at indfri anbefalingerne. Derudover har uni-

versiteterne understreget deres selveje, hvorfor man ikke kan pålægge universi-

teterne eller deres biblioteker, at indtræde i nye samarbejder o. lign. Hvilket heller 

ikke er meningsfuldt set fra universiteternes forskellige strategier. 

SDU og SDUB vil vurdere, hvordan vi forholder os til de konkrete initiativer, der 

forventes at blive meldt ud, i opfølgning på anbefalingerne. Det forventes, at disse 

initiativer forelægges som høring til Danske Universiteter.  

 
Bibliotekschefen vurderede, at SDUB, og de øvrige universiteter, fortsat vil kunne 

samarbejde på licensområdet, uanset om det bliver DEFF eller Det Kgl. Bibliotek, 

der sekretariatsbetjener SDU og Forskningsbibliotekernes Chefkollegium. Biblio-

tekschefen forventer ikke, at det leder til nogen ændring på biblioteket. Derudover 

understregede bibliotekschefen, at SDUB ikke står over for at skulle skifte biblio-

tekssystem, hvorfor SDUB ikke kommer til at skifte til Det Kgl. Biblioteks nye sy-

stem. Tværtimod vil SDUB samarbejde med de forskellige lokale og regionale 

partnere på systemområdet. Derimod, understregede bibliotekschefen, at anbe-

falingen om analyse af logistikken på det trykte område var interessant, hvor bib-

liotekschefen vurdere, at SDU kunne spille en relevant rolle for universitetsbibli-

oteker, pga. bibliotekets ekspertiser, størrelse, og ikke mindst SDU’s beliggen-

hed, hvorfor det undersøges nærmere. 

 
Professor Kirsten Drotner og udvalget fandt håndteringen af og orientering om 

sagen meget tilfredsstillende.   

 

Ad b. Oversigt over SDUB’s samarbejdsaftaler  

Ad 1: SDUB samarbejdsaftaler 2018-12-10 

Ad 2: Oversigt over samarbejdsaftaler 

Med udgangspunkt i udsendte bilag orienterede Bertil F. Dorch om bibliotekets 

mange regionale samarbejder, herunder en kort definition af aftalernes typer, her-

under om det fx var en partnerskabs-, service eller frikøbsaftale samt om samar-
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bejdet omhandlede bibliotekstjenester, formidling, brobygning osv. og om aftalen 

var i proces eller underskrevet. 

 

Ad I. Hensigtserklæring om etablering af samarbejdsaftale mellem Syd-

dansk      Universitet/Syddansk Universitetsbibliotek og Odense Kom-

mune/Odense Biblioteket og Borgerservice  

Med udgangspunkt i udsendte hensigtserklæring om etablering af samarbejds-

aftale mellem SDU og Odense Kommune og Odense Bibliotek og Borgerservice 

(OBB), der blev indgået umiddelbart efter årsfesten, berettede Bertil F. Dorch 

om den igangsatte undersøgelse af mulige samarbejder og tilføjede at der bl.a. 

var udarbejdet et aftaleudkast om musikformidling. 

 

Ad II. Udkast til samarbejdsaftale med Region Syddanmark  

Bibliotekschefen berettede kort om udsendte udkast til samarbejdsaftale med 

Region Syddanmark om licenser, at aftalen forventedes underskrevet i løbet af 

kort tid. 

 

Ad III. Udkast til samarbejdsaftale med UC SYD 

Bertil f. Dorch berettede, om udkast til samarbejdsaftale mellem SDU og UC 

SYD om bibliotekssamarbejde, hvor SDUB overdrages ansvaret for biblioteks-

drift på alle UC SYDs lokationer, at aftalen blev behandlet af UC Syds besty-

relse den 4. december og taget til efterretning. Det var bibliotekschefens for-

ventning, at aftalen ville blive underskrevet af direktørerne først i det nye år.  

 

Udvalget tog orienteringen om SDUB’s samarbejder, hensigtserklæringen og de 

to udkast til samarbejdsaftaler til efterretning. 

 

Ad 5. Orientering om SDUB’s økonomi v. bibliotekschefen 

Punkt 5 blev behandlet efter pkt. 5b. 

 

Med udgangspunkt i udsendte bilag berettede Bertil F. Dorch kort om Budget 2019, at 

prisstigning ift. licenserne har udhulet bibliotekets licensbudget, hvorfor biblioteket har 

været nødt til at gennemføre endnu en sparerunde, så der var midler til nyindkøb. Be-

sparelsen på gebyrerne har vist sig ikke at være så stor, og derfor skal den findes et 

andet sted, hvorfor indfasningen af besparelsen på de trykte materialer indfases alle-

rede i 2019 – og ikke i 2020, som tidligere udmeldt. Bibliotekschefen understregede, at 

bogbudgettet, trods af besparelserne, stadig var langt større end KUB’s bogkonto.  

 

Bibliotekschefen berettede videre, at skulle de kommende forhandlingerne med Else-

vier blive dyrere end forventet, var der reserveret en pulje i direktørens omstillingspulje.  

 

 

 



 

 Side 6 

Ad a. Orientering om status for forhandlinger med Elsevier v. biblioteks-

chefen 

Punktet behandlet før pkt. 5 

 

Bertil F. Dorch berettede om status for forhandlinger med Elsevier, som starter i 

foråret, at universiteter i Danmark og Europa har indsendt en klage til konkurren-

cekommisær Margrethe Vestager. Universiteterne har klaget over, at de hvert år 

skal betale store summer for adgang til videnskabelige artikler, som universite-

ternes egne forsker har skrevet. Universiteterne håber på, at konkurrencekom-

misæren tager sagen op og vil gøre noget ved de monopollignende tilstande på 

området. Elsevier har igennem flere år opkøbt strategisk og ejer nu bl.a. PURE. 

 

Aftalen med Elsevier forhandles for 5 år ad gangen med en prisstigning på 3%, 

men over en længere periode akkumuleres det og derfor, vil det blive forsøgt at 

reducere prisstigningen i den kommende forhandling. 

 

Slutteligt tilføjede bibliotekschefen, at den nye PURE-portal åbnes ved årsskiftet, 

hvor bl.a. TAP’ere vil optræde på samme måde som VIP’ere 

 

 
Ad 6. Orientering om status for arbejdsgruppe om Elsevier og regionale samar-

bejder v. bibliotekschefen 

Bertil F. Dorch berettede at møderne i arbejdergruppen var berammet, men endnu ikke 

afholdt. Bibliotekschefen opfordrede medlemmerne til at deltage i idégenereringen i ar-

bejdsgrupperne. Mødedatoer vil blive udsendt til interesserede.  

 

Ad 7. Næste møde 

Bibliotekschefen bad Rita Rattenborg om at indkalde til næste møde i slutningen af for-

årssemestret. 

 

Ad 8. Eventuelt 

Udvalget opfordrede Forskerservice til at arrangere en workshop om BFI og sub-felter, 

når området var reformeret. Derudover blev predatory journals problematiseret. 

 

Rita Irene Rattenborg 

2. souschef 

  

 


