
BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS 29.01.15 
 
Tabel 1: Ledelsesdelegering og nærvær 

LEDELSESDELEGERING OG NÆRVÆR 
 

AR BSS ST HE 

Dekaner uddelegerer ansvar til prodekaner 
og institutledere 

Jf. beslutning af 12.12.2014: Organiseringen 
af dekanatet afventer den kommende an-
sættelse af dekan. 
Institutledere har allerede fået delegeret 
ansvar vedr. økonomi, ansættelser mv. på 
deres institut. 
 

Dekanatets begrænsede størrelse (to prode-
kaner ud over dekanen) nødvendiggør et 
tæt dagligt samarbejde mellem dekan og 
prodekaner på tværs af universitetets fire 
kerneaktivitetsområder. Prodekanerne ind-
går derfor som en integreret del af den dag-
lige ledelse af fakultetet (såvel dekanat som 
fakultetsledelse) og har det fornødne ansvar 
og ledelsesrum. 
 
Institutledere har i den eksisterende gover-
nancemodel og praksis ift. ansættelser og 
budget allerede fået delegeret ansvar vedr. 
økonomi, ansættelser mv. på deres institut. 
Det er derfor vurderingen, at institutlederne 
dermed har det nødvendige ledelsesrum til 
at kunne medinddrage medarbejderne som 
ønsket af universitetsledelsen. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring 
fakultetsledelse, institutledelse og nærvær 
på ST. Gruppen ser på sammensætning af 
fakultetsledelsen, institutledelse og sekti-
onsledelser, procedurer for behandling af 
sager, delegering og nærvær.   
 
Beslutninger: 
• Der er besluttet en ændret sammen-

sætning af fakultetsledelsen, således at 
fakultetsledelsen nu består af dekanen, 
prodekanerne, institutlederne, lederne 
af hhv. iNANO, DCA og DCE samt admi-
nistrationschefen og chefrådgiveren.  

• Der er nedsat en koordinationsgruppe 
med to institutledere der på formøder 
med dekan og chefrådgiver bistår med 
fastlæggelse af dagsordner og årshjul for 
fakultetsledelsen.  

• Fakultetsledelsen har besluttet at have 
øget fokus på strategiske emner. 

• Dekanatstrukturen fastholdes med fire 
prodekaner for hhv. uddannelse, forsk-
ning, viden og talent.  

  
Kommende beslutninger:  
• På fakultetsledelsesmødet den 5. febru-

ar 2015 træffes beslutning om overord-
nede retningslinjer for sammensætning 
af institut- og centerledelser.  

• Dekanen udmelder beslutning om dele-
gering på samme møde.  

• Arbejdsgruppen har besluttet at udar-
bejde et katalog over initiativer, der kan 
fremme nærvær, samt at udarbejde et 
oplæg til procedurer for behandlingen af 
sager. Gruppen forventes at være klar 
med oplæggene april 2015. 

  
 

På fakultetsledelsesmøde den 6. januar blev 
det besluttet, at den nuværende betydelige 
grad af delegation fra dekan til institutleder 
fastholdes, og at institutlederne inddrages 
tidligere i beslutningsprocesser ved at sætte 
sager til drøftelse i fakultetsledelsen tidlige-
re. 

Universitetsledelsen, specielt dekanerne, 
skal sammen med prodekanerne identifice-
re på hvilke områder, yderligere ansvar kan 

Afventer kommende ansættelse af dekan. Dekanatets begrænsede størrelse (to prode-
kaner ud over dekanen) nødvendiggør et 
tæt dagligt samarbejde mellem dekan og 

Det er besluttet, at prodekanerne har øget 
ansvar for kobling af aktiviteter mellem de-
kanat og institutter/centre på deres respek-

På dekanatsmøde den 7. januar blev det 
besluttet at den nuværende betydelige grad 
af delegation fra dekan til prodekan fasthol-
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delegeres til prodekanerne i forbindelse 
med tværgående aktiviteter 

prodekaner på tværs af universitetets fire 
kerneaktivitetsområder. Prodekanerne ind-
går derfor som en integreret del af den dag-
lige ledelse af fakultetet (såvel dekanat som 
fakultetsledelse) og har det fornødne ansvar 
og ledelsesrum, også ift. tværgående aktivi-
teter. 
 

tive områder. Desuden er der etableret og 
uddelegeret arbejdsopgaver vedr. fx er-
hvervssamarbejde og fundraising. 

des. 
 

For de fakulteter, hvor det giver fagligt me-
ning, flytter dekanerne og fakultetssekreta-
riaterne ud af bygning 1430/1431 

Den konst. dekan har besluttet, at fakultets-
sekretariatet bliver i bygning 1430/1431 

Der er d. 10. november sket en fysisk udflyt-
ning af dekanat og fakultetssekretariat. 

Det er besluttet, at fakultetssekretariatet 
flytter til Ny Munkegade i bygning 1520/21. 
Tidsplan for flytning er fastlagt til marts 
2015, men er pt tidsmæssigt udfordret af  
bygningsmæssige hensyn. 

Dekanat og fakultetssekretariat på Health vil 
også fremadrettet have til huse i bygning 
1430/1431. 
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Tabel 1.A: Økonomi og budget 

ØKONOMI OG BUDGET 
 

AR BSS ST HE 

I alle økonomiske enheder arbejdes med 
fireårige budgetter 

Der udarbejdes fireårige budgetter fra 2015. Dette har været praktiseret ved Aarhus BSS i 
en årrække og giver derfor ikke anledning til 
nye beslutninger. 
 

Der er på ST implementeret fireårige bud-
getter fra og med budget 2015. 

Healths økonomimodel, der integrerer prin-
cipperne, er vedtaget af fakultetsledelsen. 

Institutternes overordnede budgetter og 
deres resultatkrav fastlægges af fakultets-
ledelsen 

Institutternes overordnede budgetter fast-
lægges af den samlede Fakultetsledelse. Det 
samme gør sig gældende for institutternes 
resultatkrav. 

Dette har været praktiseret ved Aarhus BSS i 
en årrække og giver derfor ikke anledning til 
nye beslutninger. 

Det er besluttet, at der fra og med 2015 i 
årshjulet forud for årets budgetproces ind-
lægges strategiske drøftelser i fakultetsle-
delsen omkring fælles puljer/prioriteringer, 
institutter/centres budgetter, udgifter til 
administrativt center og fællesadministrati-
onen. Og at der som afslutning på processen 
træffes en fælles beslutning i fakultetsledel-
sen omkring det samlede ST-budget. 
 

Fakultetsledelsen beslutter, hvilken andel 
af institutternes indtægter, der kan føres 
direkte videre til institutterne og efter hvil-
ke principper. 

Alle Arts’ indtægter og omkostninger videre-
fordeles til institutterne. Det er gennemsig-
tigt for det enkelte institut, hvordan indtje-
ningen kan forbedres, og der er mulighed for 
selv at prioritere økonomien med henblik på 
at tilgodese høj faglig kvalitet. 

Dette har været praktiseret ved Aarhus BSS i 
en årrække og giver derfor ikke anledning til 
nye beslutninger. 

ST arbejder med udviklingen af en ny øko-
nomimodel. Der forventes at være et oplæg 
klar inden sommerferien.  
Det er besluttet, at der skal etableres en 
risikopulje på dekanatet, fælles strategiske 
fakultetspuljer og at der skal afsættes en 
”buffer” til kortvarige udsving på institutni-
veau. Der er fokus på incitamenterne på 
institutniveau, men også på at undgå subop-
timering.  
 

Økonomimodellen for det enkelte fakultet 
skal sikre fuld transparens af alle fakulte-
tets og institutternes indtægter og udgifter 

Arts’ økonomimodel bygger på de overord-
nede principper i AU’s økonomimodel. Alle 
hovedområdets indtægter fordeles ubeskå-
ret til institutterne, for så vidt muligt på 
baggrund af hvilke institutter der genererer 
dem. Herefter opkræves institutterne en 
betaling til at dække fællesskabets omkost-
ninger (herunder fx administrationen). Det 
er således både gennemsigtigt, hvad insti-
tutterne genererer af indtægter, samt hvad 
de bidrager med til fællesskabet. Denne 
styringsmodel sikrer transparens, idet det er 
tydeligt, hvor meget det enkelte institut 
råder over, samt hvordan alle indtægter og 
omkostninger er allokeret. 

Dette har været praktiseret ved Aarhus BSS i 
en årrække og giver derfor ikke anledning til 
nye beslutninger. 

Det er besluttet, at der skal være transpa-
rens i forhold til væsentlige økonomiske 
parametre. 
Det skal være tydligt på hvilke niveauer der 
træffes økonomiske beslutninger i et på 
forhånd defineret årshjul. 
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Tabel 1.B: Ansættelser 

ANSÆTTELSER 
 

AR BSS ST HE 

Fakultetsledelsen skal sikre effektive an-
sættelsesprocedurer, der klart beskriver 
ansvarsfordeling, kvalitetsmål og ansættel-
seskriterier 

I overensstemmelse med ”Arts’ strategi for 
rekruttering af VIP-medarbejdere” 
(04.07.13) og ”Opslags-, bedømmelses- og 
ansættelsespolitik ifm. videnskabelige 
stillinger på Arts” (03.10.13) er der: 
 
• Tydelige retningslinjer for ansvarsforde-

lingen i ansættelser  
• Tydelige og veldefinerede ansættelses-

kriterier 
• Ansættelsesprocedurerne på Arts inde-

holder en lang række kvalitetsmål, men 
er ikke eksplicit beskrevet som sådanne. 
Selvom de ikke er beskrevet som kvali-
tetsmål, kan mange af de procedurer, 
der er opstillet i Arts’ strategi og politik 
imidlertid betragtes som egentlige kvali-
tetsmål 
 

Dette har Aarhus BSS i en årrække udviklet 
og praktiseret  

En arbejdsgruppe udarbejder med inddra-
gelse af FSU og Akademisk Råd oplæg til 
etablering af reviderede ansættelsesproces-
ser på ST. Målet er processer, der sikrer høj 
kvalitet og inddragende processer, og en 
beskrivelse af tydlige karriereveje på ST.  
Gruppen forventes at være klar med et op-
læg april 2015. 

Principperne for ansættelser bearbejdes i en 
arbejdsgruppe, hvorefter det kommer til 
beslutning i fakultetsledelsen og efterføl-
gende til høring i Akademisk Råd, samar-
bejdsudvalg mv. Arbejdsgruppen færdiggør 
deres arbejde i marts 2015. 

Institutledelsen har inden for rammen af 
instituttets godkendte budget ansvaret for 
alle TAP-ansættelser  

På Arts har institut/-centerleder ansvar for 
ansættelse af TAP-personale, så længe an-
sættelsen er inden for instituttets/centrets 
budget 

 

Dette har Aarhus BSS i en årrække udviklet 
og praktiseret 

Institut-centerledere har som hidtil ansvar 
for TAP – og AC-TAP ansættelser. 

Institutledelsen har inden for rammen af 
instituttets godkendte budget ansvaret for 
ansættelse af VIP-personale i tidsbegræn-
sede stillinger 

Institut-/centerleder skal på baggrund af 
instituttets/centrets generelle visioner og 
strategier udarbejde flerårige dynamiske 
bemandingsplaner, der forelægges til drøf-
telse i fakultetsledelsen og godkendes af 
dekanen. Inden for rammerne af de god-
kendte bemandingsplaner, har institut-
/centerleder ansvaret for ansættelser af VIP-
personale i tidsbegrænsede stillinger. 

 

Dette har Aarhus BSS i en årrække udviklet 
og praktiseret 

Procedurer er under revision, jf. ovenståen-
de arbejdsgruppe. 

Institutledelsen kan iværksætte opslag af 
nye stillinger inden for rammen af institut-
tets godkendte budget og strategi 

Institut-/centerledelsen kan iværksætte 
opslag af nye VIP-stillinger, når dette er i 
overensstemmelse med en godkendt be-
mandingsplan. 

 

Dette har Aarhus BSS i en årrække udviklet 
og praktiseret 

Procedurer er under revision, jf. ovenståen-
de arbejdsgruppe. 
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Institutledelsen nedsætter bedømmelses-
udvalg efter fakultetets retningslinjer 

I Arts’ opslags-, bedømmelses- og ansættel-
sespolitik er beskrevet klare procedurer for 
nedsættelse af bedømmelsesudvalg. Be-
dømmelsesudvalgene nedsættes af institut-
/centerledelsen, som indhenter forslag til 
medlemmer af bedømmelsesudvalget ved 
fagligt relevante medarbejdere. Dekanen 
godkender sammensætningen af bedøm-
melsesudvalg efter indhentet indstilling fra 
Akademisk Råd. 

 

Dette har Aarhus BSS i en årrække udviklet 
og praktiseret 

Procedurer er under revision, jf. ovenståen-
de arbejdsgruppe. 

Institutledelsen tager beslutning om ud-
vælgelse af kandidater til ansættelsessam-
taler 

Institut-/centerledelsen træffer beslutning 
om udvælgelse af kandidater til ansættel-
sessamtaler og nedsætter et ansættelsesud-
valg, når de faglige bedømmelser er modta-
get. 

 

Dette har Aarhus BSS i en årrække udviklet 
og praktiseret 

Procedurer er under revision, jf. ovenståen-
de arbejdsgruppe. 

Inden der sendes en indstilling til dekanen 
om ansættelse, rådfører institutlederen sig 
med en faglig relevant gruppe af peers 

Institut-/centerledelsen rådfører sig med 
ansættelsesudvalget, inden der sendes en 
indstilling til dekanen om ansættelse. 
 
I tilfælde hvor det vurderes fagligt relevant 
at inddrage medarbejdere med andre faglig-
heder end dem, der er repræsenteret i an-
sættelsesudvalget, vil disse blive inddraget, 
før indstillingen til dekanen sendes.  

 

Universitetsledelsens beslutningspapir inde-
bærer en formalisering af forpligtelsen til at 
rådføre sig med instituttets VIP-
medarbejdere ved opslag, nedsættelse af 
bedømmelsesudvalg og indstilling om an-
sættelse. Noget lignende har været praktise-
ret uformelt på nogle af institutterne ved 
Aarhus BSS, men fakultetsledelsen har nu 
som følge af universitetsledelsens beslutning 
udarbejdet et forslag til Aarhus BSS proce-
durer for inddragelse af VIP ifm. ansættelse 
af VIP. Forslaget er for tiden i høring i FSU og 
Akademisk Råd, mens institutfora og LSU’er 
drøfter procedurerne ifm. en kommende 
drøftelse af implementeringen af ændrin-
gerne i institutstrukturen. Fakultetsledelsen 
godkender procedurerne på et møde i fe-
bruar 2015, men med mulighed for at juste-
re indholdet, såfremt de kommende drøftel-
ser i institutfora og LSU’er skulle give anled-
ning hertil. 

Procedurer er under revision, jf. ovenståen-
de arbejdsgruppe. 

Dekanen påser, at stillingsbedømmelserne 
sker efter de fastsatte regler og gældende 
kvalitetsmål 

Dekanen træffer den endelige afgørelse om 
ansættelse. Hvis ansættelserne overholder 
gældende kvalitetsmål og regler samt sker 
inden for de eksisterende bemandingspla-
ner, har dekanen ikke grund til at afvise, at 
en stilling kan tiltrædes. 

Dekanens rolle har i en årrække været at 
påse, at institutternes ansættelser sker efter 
de fastsatte regler og gældende kvalitets-
mål. 

Procedurer er under revision, jf. ovenståen-
de arbejdsgruppe. 
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Tabel 2: Medinddragelse 

MEDINDDRAGELSE 
 

UL AR BSS ST HE 

Dekanen tager i samråd med for-
manden for Akademisk Råd beslut-
ning om, hvorledes rådet i højere 
grad skal inddrages i planlægning, 
gennemførelse og opfølgning 

 Der har løbende været drøftelser med 
Akademisk Råd om dette, senest på 
rådets møde 16.12.2014. Af beslut-
ningen som opfølgningen på eftersy-
net fremgår det: 
”Det er fakultetsledelsens overbevis-
ning, at der er brug for et målrettet 
arbejde med at udvikle en åben be-
slutningskultur og en inddragende 
ledelsespraksis. Med henblik på at 
skabe mere åbne beslutningsproces-
ser vil formændene for alle samar-
bejdsorganer på fakultets- og insti-
tut/centerniveau iværksætte diskussi-
oner om, hvorledes disse organer vil 
kunne indgå i de beslutningsforbere-
dende processer på institutter og 
fakultet. Formændene fremlægger 
over for Akademisk Råd, FSU og fakul-
tetsledelsen resultatet af disse drøf-
telser senest 1. april 2015.” 

Akademisk Råd har vedtaget et oplæg 
om tiltag for øget inddragelse af rådet. 
Rådet vurderer, at det allerede i høj 
grad inddrages i planlægningen, gen-
nemførelse og opfølgning på rådsmø-
derne, men anbefaler en løbende 
gennemgang og evaluering af det eksi-
sterende årshjul. 
 
Rådet har endvidere fremsat en række 
anbefalinger for dels at sikre rådets 
mulighed for at diskutere og påvirke 
væsentlige kommende beslutninger 
og strategier, dels at sikre en videre-
formidling af gode idéer fra rådet til 
universitetsledelsen. 
 
Rådet anbefaler, at der iværksættes 
yderligere drøftelse af forholdet mel-
lem Akademisk Råd og institutfora 
med henblik på en bedre og løbende 
kommunikation mellem rådet og de 
enkelte institutter. Fakultetet vil i 
2015 arbejde videre med implemente-
ringen af rådets anbefalinger. 
 

Dekanen og formanden for Akade-
misk råd har besluttet, at de vil fort-
sætte med at afholde 1-2 formøder 
pr. møde i rådet med drøftelser af 
dagsordener og opfølgning.  Endvi-
dere vil der blive afholdt ad hoc 
møder mellem formanden og deka-
nen fx i forbindelse med udmelding 
af større beslutninger mv.  Fakul-
tetsledelsen har på baggrund af 
ønske fra Akademisk råd besluttet 
at drøfte udvalgte emner med re-
præsentanter fra Akademisk råd. 
Desuden har Fakultetsledelsen for-
pligtet sig til at udarbejde mere 
deltaljerede årshjul (m. emner) og 
dele det med rådet mhp. øget ind-
dragelse i drøftelserne.   

Konklusion blev fremlagt på seminar 
den 27. november, og principperne for 
den fremadrettede inddragelse af rådet 
er: 

• Rettidig omhu: Drøfte væsent-
lige emner tidligere i proces-
sen, så der er tid til medinddra-
gelse, mulighed for at få indfly-
delse og kvalificering af beslut-
ninger 

• Sparring til ressourcepriorite-
ring: Sætte konkrete økonomi-
ske udfordringer på dagsorde-
nen 

• Tage bladet fra munden: Bidra-
ge med rådets meninger til ud-
formning af politiske holdnings-
tilkendegivelser fra AU. 

 

Institutlederen træffer i samråd 
med medarbejdere, studerende og 
de valgte samarbejdsorganer på 
institutniveau beslutning om, hvor-
dan instituttets valgte samarbejds-
fora kan inddrages i højere grad 

 Jf. ovenfor. De lokale drøftelser på institutterne af 
fremtidig ledelsesdelegering og nær-
vær, herunder hvorledes instituttets 
valgte samarbejdsfora i højere grad 
kan inddrages, vil først finde sted i 
løbet af foråret 2015 som led i imple-
menteringen af en justeret institut-
struktur. 
 
Mhp. fortsat at sikre de studerendes 
medinddragelse, vil dekanen viderefø-
re de månedsmøder med en kreds af 
studenterrepræsentanter, som har 
været afholdt i en længere årrække.  
 
Ph.d.-udvalget har besluttet at styrke 
den fremtidige medinddragelse af 
ph.d.-studerende, således at møderne 
i ph.d.-udvalget suppleres af 1-2 årlige 
møder med ph.d.-skolelederen. De 
studerendes ph.d.-forening ved BSS 
(PHABUSS) tager initiativ til disse mø-
der. 

Drøftelserne på institutter og centre 
og i udvalg og fora pågår indtil slut-
ningen af februar 2015. Fakultetsle-
delsen samler op på drøftelserne i 
marts og beslutter overordnede 
principper for inddragelse af med-
arbejdere, studerende og samar-
bejdsorganer på ST.  
 
 

Der har været gode og inddragende 
processer på institutterne, hvor der er 
vedtaget forskellige justeringer af den 
interne struktur og arbejdsgang. 
Fakultetsledelsen foreslår, at vedtæg-
terne revideres, så der vælges en for-
mand til institutforum blandt de viden-
skabelige medarbejdere. 
 
Dekanen afholder dialogmøder 2-4 
gange årligt med repræsentanter for de 
studerende. 
 
Fakultetsledelsen peger i forhold til 
Inddragelse af studerende og ph.d.-
studerende på AU-niveau på: 
• Inddragelse af de studerende bør 

primært ske via de studerende i 
studienævn frem for at opbygge en 
parallel struktur 

• Inddragelse af de ph.d.-studerende 
kan med fordel ske ved regelmæs-
sige møder mellem AUPA og kred-
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sen af ph.d.-skoleledere 
• Den valgte struktur bør sendes i 

høring blandt alle studerende, da 
inddragelsen er sket via studie-
nævn, mens øvrige studerende kan 
have andre synspunkter 
 

Institutlederen er ansvarlig for af-
holdelse af medarbejdermøder 

 Medarbejdermøder afholdes jævnligt 
på institutter og center, som hidtil. 

Fakultetsledelsen har besluttet, at alle 
institutledere fra og med 2015 afhol-
der minimum 2 årlige medarbejder-
møder. 
 

Besluttet og er under implemente-
ring. 

Institutlederne er ansvarlig for at afhol-
de minimum to årlige medarbejdermø-
der, hvor der orienteres om instituttets 
økonomi. 

Der er etableret to nye, tværgående 
udvalg: Uddannelsesudvalget og 
Udvalget for Forskning og Eksternt 
Samarbejde. De to udvalg skal som 
en del af deres organisering frem-
lægge forslag om, hvordan medar-
bejdere og studerende sikres indsigt 
og medinddragelse i arbejdet 

De to udvalg har besluttet: 
1. Øget brug af de eksisteren-
de organer på institutter og 
fakulteter tidligt i processer-
ne.  
2. Tidligere udsendelse af 
materialet til møderne, så 
prodekanerne kan orientere 
og drøfte relevante sager med 
institutlederne inden møder-
ne. 
3. Målrettede initiativer om 
konkrete sager, hvor eksper-
ter blandt medarbejderne 
inddrages i taskforces, under-
udvalg, workshops eller andre 
åbne arrangementer. 

    

Fremtiden for de fire tværgående 
fora skal afklares 

     

Universitetsledelsen mødes med de 
studenterpolitiske organisationer og 
drøfter, hvordan studerende og 
ph.d.-studerende kan inddrages 
mere i de beslutningsprocesser, der 
har betydning for dem 

UL besluttede 28/1, at 
der oprettes et forum med 
deltagelse af de studenterpo-
litiske organisationer, rektor, 
prorektor og universitetsdi-
rektøren 
 
Ph.d. udvalget (ph.d.-
skolelederne) holder møder 
med foreningen af ph.d.-
studerende på AU (AUPA) 
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Tabel 3: Organisatorisk indretning af fakulteterne 

Organisatorisk indretning af fakulteterne 
 

AR BSS ST HE 

Der gennemføres et eftersyn af institut-
strukturen  

Eftersyn gennemført fra august – december 
2014, afsluttet med beslutninger på fakul-
tetsniveau 12.december. 

Fakultetsledelsen har gennemført en omfat-
tende analyse- og høringsproces vedrørende 
BSS’ institutstruktur, som er mundet ud i et 
oplæg med to varianter af en fremtidig 
struktur. De to varianter har været til af-
stemning på Institut for Marketing og Orga-
nisation og Institut for Økonomi. 
Fakultetsledelsen har fremsendt sin endelige 
indstilling til universitetsledelsen. 

Omfattende og inddragende instituteftersyn 
er gennemført på institutterne novem-
ber/december 2014. Fakultetsledelsen har 
på baggrund af eftersynet besluttet ikke at 
ændre på den eksisterende institut- og cen-
terstruktur på ST. Akademisk Råd og FSU er 
blevet hørt omkring beslutningen.    
Generelt er flere institutter udfordret på 
spredt geografi og forskelle i rammevilkår. 
Der er igangsat en række initiativer på insti-
tutterne i forhold til at styrke den interne 
faglige sammenhængskraft. 

På Health har drøftelserne primært handlet 
om Institut for Biomedicin. På baggrund af 
MUS-samtaler og drøftelser i relevante fora 
har fakultetsledelsen bakket op om, at insti-
tuttet skal bestå i sin nuværende form. Det-
te er fremlagt på medarbejdermøde på Insti-
tut for Biomedicin d. 29. oktober, hvor med-
arbejderne ikke havde yderligere holdnings-
tilkendegivelser. 
Studienævnsstrukturen evalueres i primo 
2015. Evalueringsprocessen har afventet, at 
ny prodekan for uddannelse tiltrådte. 

Såfremt eftersynet resulterer i et forslag 
om ændringer af institutstrukturen eller 
den interne institutorganisering, skal der 
med inddragelse af medarbejdere udarbej-
des en tids- og procesplan der angiver, 
hvorledes ændringerne kan implementeres 

• Den grundlæggende inddeling i tre insti-
tutter bevares.  

• Der iværksættes en undersøgelse af 
mulighederne for en tættere forbindelse 
mellem Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik og Center for Undervisningsud-
vikling og Digitale Medier – procesplan 
under udarbejdelse – beslutning i 
fak.ledelsen inden sommer 2015. 

• Fakultetet og centret har d. 28/1 drøftet 
Rådgivnings- og StøtteEnhedens place-
ring med universitetsledelsen  

• Ift. den indre organisering foregår nu 
lokale processer på institutter med be-
slutning inden 1.april 2015, herunder: 
”For at imødekomme behovet for råde-
rum på afdelingsniveau undersøger in-
stitutlederne, hvordan der kan etableres 
bedre og klarere rammer for afdelings-
ledernes beslutningskompetencer. I 
særdeleshed skal der skabes gode pro-
cesser mht. inddragelse af institut- og 
centerorganer og fagmiljøer i forbindel-
se med oprettelse af stillinger.” 

Umiddelbart efter der er truffet en endelig 
beslutning om den fremtidige institutstruk-
tur, vil der blive udarbejdet en tids- og pro-
cesplan, der angiver, hvorledes ændringerne 
i institutstruktur konkret vil blive implemen-
teret.  

  

Dekanerne for AR, ST og BSS har fokus på 
følgende opgaver: 
 
AR: IUP 
ST: Ingeniøraktiviteterne 
BSS: Businessaktiviteterne 

Det fremgår af beslutningen som opfølgning 
på eftersynet af 12.12.2014, at: 
• Der igangsættes en inddragende under-

søgelse af mulighederne for en tættere 
forbindelse mellem CUDiM og de rele-
vante miljøer på IUP  

• For at styrke synlighed og faglig identitet 
på institutterne iværksætter institutle-
derne lokale processer med henblik på 
at foreslå meningsgivende navne for in-
stitutterne og afdelingerne. Det sker i 
regi af institutter og center med frist 1. 
april 2015. 

Fakultetsledelsen har gennemført en omfat-
tende analyse- og høringsproces vedrørende 
BSS’ institutstruktur, som er mundet ud i et 
oplæg med to varianter af en fremtidig 
struktur. De to varianter har været til af-
stemning på Institut for Marketing og Orga-
nisation og Institut for Økonomi. 
Fakultetsledelsen har fremsendt sin endelige 
indstilling til universitetsledelsen. 
 
Umiddelbart efter der er truffet en endelig 
beslutning om den fremtidige institutstruk-
tur, vil der blive udarbejdet en tids- og pro-

Der er nedsat en arbejdsgruppe for ingeni-
ørområdet – organisering og synlighed. 
Arbejdsgruppen udarbejder en vision for AU 
Engineering 2025. Der igangsat aktiviteter i 
forhold til profilering af området med speci-
elt fokus på studenterrekruttering. Arbejds-
gruppen forventes at have et samlet oplæg 
klar marts 2015.  
 
Arbejdsgruppen for Ingeniørområdet arbej-
der med muligheden for at etablere en ko-
ordineringsgruppe, der skal varetage den 
overordnede udvikling af det samlede AU 
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Organisatorisk indretning af fakulteterne 
 

AR BSS ST HE 

• ”På IUP har synliggørelsesbehovet en 
lidt anderledes karakter end på de øvri-
ge institutter. Der er behov for at synlig-
gøre instituttet som helhed som en ak-
tør i omverden; i særlig grad overfor ud-
dannelsessektoren. Der har været frem-
ført ønske om større fleksibilitet for IUP i 
deres samarbejde med eksterne samar-
bejdspartnere. Det sikres, at institutter-
ne og institutternes ledelse har mulig-
hed for at pleje eksisterende samarbej-
der og kontakter med eksterne samar-
bejdspartnere” (citat fra beslutningspa-
pir). 

• ”Fakultetsledelsen vil fortsætte bestræ-
belsen på at uddelegere beslut-
ningskompetence til det decentrale le-
delses- og samarbejdsniveau. Fakultets-
ledelsen udarbejder fortsat fakultetets 
overordnede mål og budget, godkender 
institutternes budgetter og aftaler deres 
resultatmål. Fakultetsledelsen fastlæg-
ger budgettet for det administrative 
center. Herudover behandles emner, 
der er fælles for hele fakultetet” (citat 
fra beslutningspapir). 

cesplan, der angiver, hvorledes ændringerne 
i institutstruktur konkret vil blive implemen-
teret. 

Engineering-område herunder sikre synlig-
hed overfor potentielle studerende og er-
hvervslivet mv. Koordinationsgruppen tæn-
kes bestående af dekanen, prodekan for 
uddannelse og prodekan for forskning samt 
direktøren for Ingeniørhøjskolen og institut-
lederen for Institut for Ingeniørvidenskab. 
 
En arbejdsgruppe udarbejder bud på udvik-
ling af det interne samarbejde omkring 
myndighedsrådgivning og fremtidssikring af 
indtægtsgrundlaget. Der forventes et oplæg 
fra gruppen i marts 2015.  
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Tabel 4: Kommunikation 

KOMMUNIKATION 
 

UL AR BSS ST HE 

Kommunikationsstrategien og –praksis 
skal revideres 

24. februar: beslutning om nedsæt-
telse af arbejdsgruppe og proces for 
udarbejdelse af ny kommunikati-
onspolitik og brandingstrategi  
Uge 33: forventet beslutning i UL 
om kommunikationspolitik og 
brandingstrategi  
 

  På ST udarbejder en arbejdsgruppe 
et oplæg til en kommunikations-
strategi.  
Formålet er at udarbejde en kom-
munikationsstrategi på ST, der 
fremmer inddragelse og dialog i den 
interne kommunikation, og som 
sikrer fagnær formidling og profile-
ring af fakultetet, institutter og 
centre i den eksterne kommunika-
tion. Det er besluttet, at FAMU, FSU 
og Akademisk råd samt Fakultetsle-
delsen udpeger medlemmer til ar-
bejdsgruppen. 

 

Universitetets hjemmeside revideres Evt. 24. februar: beslutning om 
nedsættelse af arbejdsgruppe og 
proces for revision af hjemmeside 

    

Brandingstrategien revideres 24. februar: beslutning om nedsæt-
telse af arbejdsgruppe og proces for 
udarbejdelse af ny kommunikati-
onspolitik og brandingstrategi  
Uge 33: forventet beslutning i UL 
om kommunikationspolitik og 
brandingstrategi 
 

    

Der etableres større fysisk nærhed ml. 
de kommunikationsansvarlige, VIP og 
den lokale ledelse 
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Tabel 5: Administrativ understøttelse 

ADMINISTRATIV UNDERSTØTTELSE 
 

UL AR BSS ST HE 

Administrationschefer har det ledel-
sesmæssige, herunder det personale-
mæssige ansvar for de administrative 
centre 

Beslutning truffet 22. oktober og 
implementeret.  

    

Den konkrete dialog om, hvilke opga-
ver, der skal løses i relation til institut-
terne og samarbejdet ml. det admini-
strative center og institutsekretariater-
ne, skal afklares ml. institutlederen, 
dekanen og administrationschefen 

 Fakultetsledelsen har den 20. januar 
tiltrådt handlingsplaner for hvert 
funktionsområde som skal være 
med til at institutionalisere dialog 
og samarbejde mellem administra-
tion og faglige miljøer.  

Fakultetsledelsen har fremsendt sin 
indstilling til universitetsledelsen 
om fremtidig organisering af BSS 
Administrationen. 

Et problemkatalog er udarbejdet på 
baggrund af afklaringsmøder med 
institutter og centre. Det er beslut-
tet, at en arbejdsgruppe på bag-
grund af problemkataloget skal 
udarbejde oplæg til prioriteringer, 
der skal danne grundlag for udar-
bejdelse af konkrete løsningsfor-
slag. Endelig afklaring forventes 
senest medio marts. 

Afklaringen er tilendebragt, og det 
er besluttet, at der ikke sker æn-
dringer i koblingen mellem institut 
og center. 
 
Der skal løbende arbejdes med at 
skabe bedre sammenhæng og for-
ståelse for hinanden. 
 

Fakultetsledelsen beslutter i dialog 
med administrationschefen niveauet 
for administrativ understøttelse af in-
stitutterne og sikrer derved en nød-
vendig standard 

 I ovennævnte dialoger skal bl.a. 
være en drøftelse de konkrete ydel-
ser til de faglige miljøer og laves 
aftaler om standarder.  

I proces, men endelig afklaring af-
venter beslutning om opgaveforde-
lingen. 

I proces, men endelig afklaring af-
venter beslutning om opgaveforde-
lingen. 

I udgangspunktet vurderes det, at 
der er en fornuftig sammenhæng 
mellem ressourcer og serviceni-
veau, og det er derfor besluttet, at 
der ikke sker ændringer i de ved-
tagne standarder.  
 
Der skal løbende arbejdes med at 
vurdere behov og ønsker, herunder 
skærpet fokus på prioritering af de 
adm. opgaver, da ressourcerne er 
knappe. 
 

Der sker en sammenlægning af admini-
strative områder (vicedirektørområ-
der), så antallet mindskes til fem 

Beslutning truffet 22. oktober og 
implementeret. 

    

Der etableres et Universitetsledelsens 
Sekretariat 

Beslutning truffet 22. oktober og 
implementeret. 
 

    

Universitetsdirektøren får som særlig 
opgave at etablere et mindre projekt- 
og porteføljestyringsenhed 

Projekt- og porteføljestyringen ind-
arbejdes i de eksisterende rammer.  

    

Back office ændrer navn til fællesadmi-
nistrationen 

Beslutning truffet 22. oktober og 
implementeret. 
 

    

Eventuelle mindre justeringer internt i 
fællesadministrationen og ml. fælles-
administrationen og de administrative 
centre fastlægges efterfølgende 

Indstillingen fra LEA herom blev 
besluttet på universitetsledelses-
mødet den 28. januar.  
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