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Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 
Kst. dekan Johnny Laursen 
 
Tak fordi I alle så resolut har meldt jer til mødet i dag. Det varsler godt. 
 
Vi ved alle, hvorfor vi er her i dag. I sidste års APV og i forårets problemanalyse er det kommet 
frem, at især vores fakultet har en række særlige udfordringer. Det er især medarbejdere fra 
Arts, der har givet deres mening til kende på universitetets hjemmeside og i twitteruniverset. I 
fredags kom så universitetsledelsens udspil til opfølgning på problemanalysen. Men allerede i 
sommer udsendte Arts invitation til mødet i dag. Når Arts er lidt foran, så skyldes det vores 
særlige erfaringer, og at det allerede lå i kortene ved min konstituering i juni, at der skulle 
gennemføres en åben og fordomsfri dialog om fakultetets organisering – og ikke mindst om 
institutstrukturen i videste forstand. Det er derfor vi er her i dag.  
 
Det I bliver præsenteret for i dag, er et resultat af et fælles arbejde. I skal vide, at institut- og 
centerledere, prodekaner og dekansekretariat hen over sommeren har bidraget til dagsorden, 
formålsbeskrivelse og mv. Af samme grund kan I mange dygtige tekstanalytikere, som leder 
efter budskaber mellem linjerne, godt opgive. Det er skuffende enkelt: indenfor visse rammer, 
som jeg vil beskrive for jer om lidt, er debatten åben. Der er en plan for debatten og for 
efterårets proces, men ingen skjult plan for udfaldet.  
 
Universitetsledelsens udspil i fredags rummer et behjertet forsøg på at finde mere fleksible 
strukturer, som bedre understøtter faglige kerneaktiviteter. Derfor vil vi også gerne have 
debatten på Arts til især at foregå decentralt på institutter og centre.  I, der deltager i dag, er 
vigtige stemmer i de kommende debatter. Vi har inviteret repræsentanter for alle centrale fora, 
medarbejdergrupper og for de studerende. I er alle mere eller mindre i krydsfeltet mellem de 
decentrale interesser og de fælles hensyn. Vi håber kort sagt, at jeres stemme i de decentrale 
debatter ud over de lokale hensyn også vil italesætte fællesskabets interesser. 

Der er nemlig også fakultetsfælles hensyn, som er afgørende for en god udvikling 
og trivsel på de decentrale enheder. Vi har derfor arrangeret mødet her i dag for at få de fælles 
hensyn i fokus, før alle kaster sig over de decentrale løsningsforslag.   
 For at støtte processen vil vi gerne nedsætte en lille arbejdsgruppe, som får til 
opgave at støtte de decentrale debatter og udrede fordele og ulemper ved at ændre på 
institutstrukturen mv. I kan se opgaverne og tankerne om sammensætningen af udrednings-
gruppen i det udsendte udkast til kommissorium. Det kommer vi til senere i dag.  
 
Opfølgningen på problemanalysen sker på Arts i tre forløb. Først er der: 
 

 Hørings- og beslutningsprocessen i forbindelse med universitetsledelsens oplæg   
 Desuden er der det Arts-interne eftersyn af vores fakultetsorganisering og 

institutstruktur. 
 Endelig kommer der så i 2015 en plan for gennemførelsen af de Arts-specifikke 

beslutninger. Belært af erfaring ved vi, at den skal være realistisk og langsigtet. 
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Vi indleder med stormødet i dag, derefter er der decentrale debatter og endelig slutter vi igen 
med endnu et stormøde. Derpå følger et beslutningsoplæg, som forelægges Akademisk Råd og 
FSU.  
 
Der er, sådan som jeg har forstået det, tre hovedønsker blandt medarbejdere og studerende: 
 

 bedre inddragelse 
 løsninger på de problemer, der er lokaliseret 
 og så kan mange næsten ikke holde ud at tænke på nye omstruktureringer og ny 

usikkerhed  
 
Det er tre legitime og forståelige hensyn, men de kan ikke imødekommes samtidig. Vi kan ikke 
have en åben, inddragende debat, og så på forhånd udelukke forandringer. Nu tager vi 
debatten, vi afslutter den indenfor en overskuelig periode, og derefter tager vi en beslutning. 
Når det er gjort, må vi have ro og kontinuitet i organisationen. Men det er heldigvis aldrig 
forbudt at rette sine fejltagelser. 
 
Vi er ikke det samme sted, som i 2011. Processen bliver anderledes og mere enkel. Høringspro-
cessen i forlængelse af universitetsledelsens udspil vil ske i Akademisk Råd, FSU og decentralt. 
Det er der ingen ben i. 

Arts’ interne debat vil først og fremmest foregå decentralt – den tværgående 
diskussion finder sted i dag, i udredningssgruppen og på det afsluttende fællesmøde. Desuden 
høres Akademisk Råd og FSU selvfølgelig. Udover en kort rapport fra arbejdsgruppen og det 
efterfølgende beslutningsoplæg vil der ikke være andet skriftligt materiale, end det I selv 
ønsker. Vi erkender den udbredte træthed og bekymring, men vi må og skal have samtalen for 
at kunne træffe de nødvendige beslutninger, og for at få legitimitet og ro i organisationen.  

Vi har endelig besluttet at parkere næsten alle nye politik- og strategiinitiativer, og 
vi er i færd med at prioritere alle løbende sager for at dæmme op for mødepresset i institutfora 
osv. Forhåbentlig vil det give luft og ro til at alle kan deltage i debatten.  
 
På ét punkt har vi allerede truffet beslutninger. Institutterne er ved at indføre afdelinger. På to 
af institutterne er man langt med arbejdet. Jeg ved, at mange steder håber man at afdelingerne 
kan sikre en mere fagnær og personalenær ledelse. På Institut for Uddannelse og Pædagogik 
har man ønsket at få rum til en mere fleksibel indførelse af afdelinger. Det har jeg i lyset af 
universitetets ønske om mere fleksible løsninger åbnet for at drøfte; dog på den betingelse at 
der skabes sikkerhed for personalenær ledelse og vilkår, som kan tiltrædes af tillidsrepræsen-
tanterne og i øvrigt svarende til vilkårene på de andre institutter. Men det er ikke hovedfokus i 
dag. 
 
 
Formålet med mødet i dag og med arbejdsgruppens arbejde er først og fremmest at rette fokus 
på de fælles hensyn og rammer. De er: 
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1. Universitetet 
De fælles AU-beslutninger sætter naturligvis rammen for de interne Arts-overvejelser. Jeg tror 
jeg et par gange har brugt formuleringen ”indenfor fakultetets ramme”. Det er ikke tilfældigt.  
 

2. Økonomi 
I kender universitetsledelsens oplæg: Den bærende enhed i Aarhus Universitets økonomi bliver 
institutterne. Institutterne skal sikres transparens i forhold til deres indtægter og udgifter, og de 
skal have mulighed for gennem deres aktiviteter at forbedre deres resultat og dermed deres 
mulighed for at benytte ressourcer til kvalitetsforbedringer. Samtidig skal fakultetsniveauet 
sikres ressourcer til at fællesfakultære formål, f. eks. til risikoudjævning. Institutternes 
budgetter – herunder bemandingsplaner – drøftes af den samlede fakultetsledelse. 
 Fakulteterne skal fungere som en solidarisk økonomisk enhed. I dag har vi på Arts 
så store institutter, at de i økonomisk forstand har samme funktion som fakulteter mange 
andre steder. Dvs. når et fagligt område i en kortere eller længere periode præsterer dårlige 
økonomiske resultater, så er instituttets økonomi robust nok til at sådanne udsving udjævnes. 
Hvis der indføres flere institutter, så må det nødvendigvis føre til, at den funktion i højere grad 
end i dag ligger på fakultetsniveauet. Det er vigtigt, at vi har en organisation, som så at sige er 
stødabsorberende, sådan at vi udnytter vores størrelse og robusthed til at undgå pludselige 
opbremsninger i aktiviteterne og til at skabe sikkerhed og stabilitet. 
 

3. Uddannelse 
Indenfor Arts’ område er der en mangfoldighed af uddannelsessamarbejder på tværs af fag og 
institutter. Det er helt afgørende, at en fremtidig fakultetsorganisering ikke forringer mulighe-
derne for at forfølge fællesfakultære mål på uddannelsesområdet (f. eks. kvalitet, studiemiljø 
m.v.) og mulighederne for at udvikle og forbedre fælles uddannelsesinitiativer. Tendensen i 
uddannelse går ikke i retning af spredning, men nærmere i retning af mere landspolitisk 
samarbejde og i retning af internationale uddannelsessamarbejder. Det kræver handlekraftige 
samarbejdsinstitutioner på fakultetsniveau. Studienævnsstrukturen inddrages i eftersynet – 
bl.a. med henblik på at styrke de studerendes indflydelse. Et andet vigtigt hensyn er 
nødvendigheden af at sikre en stærk sammenhæng mellem uddannelse og forskningsbasering. 
 
 

4. Medinddragelse 
Vi vil lidt senere høre overvejelser om medinddragelse. Derfor vil jeg blot understrege nød-
vendigheden af at have behovet for stærke samarbejdsinstitutioner og organer for medind-
dragelse med i overvejelsen af strukturer. Organiseringen i institutter, centre, de underliggende 
ressourcestrømme og hele ledelsesstrukturen har alt sammen konsekvenser for de enkelte 
organers mulighed for at sikre en lige og reel indflydelse. Jeg synes, at vi skal love hinanden, at 
det er et vigtigt princip, at alle medarbejdere og studerende skal have ligelig adgang til 
information og medinddragelse uanset hvilket institut eller center de er nyttet til. 
 

5. Sammenhæng, fleksibilitet og synlighed 
Vi kan rumme forskellige løsninger indenfor fakultetet, så længe vi er sikre på, at de nævnte 
hensyn er tilfredsstillet, og på at vi har et fakultet i balance med sig selv og med ligelige vilkår i 
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form af sikkerhed, muligheder for medinddragelse osv. Der er altså mulighed for at indrette sig 
efter lokale og faglige hensyn. Det fremgår også af universitetsledelsens oplæg, at der er et 
behov for at overveje måder at styrke bl.a. IUP’s synlighed i forhold til eksterne 
samarbejdspartnere. Det er i øvrigt behov, som er i mange af vore fagligheder, og der kan være 
flere måder at imødekomme det på. Jeg synes også man bør nævne, at IUP har betydelige 
aktiviteter på både campus Emdrup og campus Aarhus, og der er et behov for at knytte tæt 
forbindelse og sikre personalenær ledelse på begge campusser. 
 

6. Administration 
Vi har gemt administrationen lidt fordi valget af overordnet struktur sætter rammerne for de 
administrative løsninger, men også fordi det administrative område er en del af AU-udspillet, 
som strengt taget er i høring. Det må vi respektere. Men vi har inviteret funktionscheferne til at 
bidrage til debatten. En sammenhængende administration, som er knyttet tæt til kerneaktivi-
teterne er en helt afgørende forudsætning for et godt resultat.  
 Der er naturligvis også en ressourceproblematik. Hvis vi vælger mange decentrale 
enheder med lokale ledere, så risikerer vi mange høvdinge, store omkostninger og for få 
ressourcer til at dække undervisning og andre opgaver.  
 
Nogle af de ting, som jeg har nævnt her, kan virke begrænsende på mulighederne for at få de 
lokale løsninger, som man mest ønsker. Men hensynet til fællesskab og fleksibilitet bør forenes. 
Vi skal have et fakultet, som hænger sammen, og er i balance med sig selv. Allerhelst i harmoni 
med sig selv. Og så bør det stilfærdigt tilføjes, at det også forudsætter, at det er et fakultet, som 
ledes, for ikke mindst fakultetsledelsen er forpligtet på fællesskabet indadtil og udadtil. På Arts 
af alle steder må vi ikke stirre os blinde på organisationens ydre form, men holde fokus på 
indholdet. Det er vigtigt at huske, at der er flere organisatoriske løsninger, som kan tilfredsstille 
hensynet både til fællesskabet og til de lokale, faglige behov. 
 Vi er kommet langt siden 2011. Jeg vil et øjeblik holde fast i baggrunden for, hvor 
vi er: AU er blevet et kæmpeuniversitet, og det har været en meget vanskelig opgave at 
indrette den nye organisation. Vi lykkedes ikke i første omgang med at tage konsekvensen af, at 
AU er blevet et stort universitet med et lige så stort behov for decentralt rum for ledelse, 
medinddragelse og faglig synlighed. Men jeg vil bare minde om, at uanset de uenigheder, som 
måtte have været undervejs, så har alle lagt energi og idealisme i opgaven. Det har ikke skortet 
på den gode vilje. Det skal vi huske. 

Jeg vil også minde jer om, det som står i universitetsledelsens oplæg om 
eftersynet af institutstrukturen. 
 
”Såfremt eftersynet resulterer i et forslag om ændringer af institutstrukturen eller den interne 
institutorganisering skal der med inddragelse af medarbejdere udarbejdes en tids- og 
procesplan, der angiver hvorledes ændringen kan implementeres” (s. 9) 
 
Vi har altså lært et og andet undervejs, og det er jo egentlig meget passende på et universitet. 
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I romanen Hvem Ringer Klokkerne for, har Ernest Hemingway hentet titlen fra et fantastisk digt 
af John Donne; et digt som – synes jeg – med lidt god vilje anslår vores fakultets mangfoldighed 
og dets underliggende fælleskab: 
 
”Intet menneske er en ø, en verden for sig; ethvert menneske er et stykke af fastlandet, en del af 
det hele; om en lerklump skylles bort af havet, eller et forbjerg, eller din vens hus eller dit eget, 
Europa bliver mindre derved…” 
 
Prøv at indsætte faglige fælleskaber i digtet, og vi vil se, at det der ved første øjekast kunne 
ligne faglige øer med store forskelle i virkeligheden er et stort og stærkt fakultet, hvor vi alle er 
forbundet. Under de overfladiske forskelle er vi alle en del af et hele.  
 


