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Notat 

Angående inddragelse af Akademisk Råd, FSU og FAMU i Arts-beslutningsprocesser 

I overensstemmelse med beslutning 13 i beslutningsnotatet fra fakultetsledelsen den 
12. december 2014, har dekanen drøftet med samarbejdsorganerne, hvorledes disse
fremadrettet kan inddrages i åbne beslutningsprocesser på fakultetet: 

”Beslutning 13) Med henblik på at skabe mere åbne beslutningsprocesser vil for-
mændene for alle samarbejdsorganer på fakultets- og institut/centerniveau iværk-
sætte diskussioner om, hvorledes disse organer vil kunne indgå i de beslutningsfor-
beredende processer på institutter og fakultet.” 

Der er på baggrund af drøftelser mellem dekanen og Akademisk Råd, FSU samt FA-
MU besluttet flg. principper for inddragelse af samarbejdsorganerne i de beslutnings-
forberedende processer: 

• Dekanen drøfter med Akademisk Råds formand hhv. næstformænd i FSU og
FAMU i god tid dagsordenen for organernes følgende møde.

• I drøftelserne af dagsordenen giver dekanen er bred orientering af foreståen-
de beslutninger og handlingskrævende spørgsmål, som falder inden for det
relevante samarbejdsorgans ansvarsområde.

• I økonomiske og budgetmæssige spørgsmål gælder en udvidet forpligtelse til
orientering, således at dagordener og mødeindhold i videst mulige omfang af-
spejler væsentlige forhold af betydning for det pågældende samarbejdsorgan.
Dekanen kan dog i visse situationer give en sådan orientering med krav om
fortrolighed.

• Samarbejdsorganernes dagsordener skal regelmæssigt rumme åbne punkter
om større emner af aktuel betydning for fakultetet. Punkterne skal drøftes så
betids, at samarbejdsorganets synspunkter i væsentlig grad kan informere det
beslutningsforberedende arbejde.

• Samarbejdsorganerne orienteres i god tid om væsentlige undersøgelser og be-
slutningsforberedende arbejder som f. eks. arbejdsgrupper m.v.

• Dekanen er forpligtet til regelmæssigt at orientere samarbejdsorganerne om
konkret viden om eller forventninger til større lovgivningsinitiativer eller an-
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dre statslige politisk-administrative tiltag af betydning for det pågældende 
samarbejdsorgan. 

• Formanden for Akademisk Råd og næstformændene for FSU og FAMU kan 
over for dekanen rejse anmodning om administrativ bistand til at belyse sager 
af væsentlig betydning for det pågældende samarbejdsorgan. Man kan tilsva-
rende i samarbejde med dekanen arrangere konferencer, workshops eller an-
dre arrangementer mhp. belysning af de emner, som ligger inden for samar-
bejdsorganernes ansvarsområde. 

• Møderne skal planlægges således, at der er tilstrækkelig tid til udveksling af 
synspunkter om de større emner. 

• Formanden for Akademisk Råd og næstformændene for FSU og FAMU kan – 
ligesom de menige medlemmer af de pågældende samarbejdsorganer – til 
enhver tid anmode dekanen om at lade væsentlige spørgsmål inden for sam-
arbejdsorganets ansvarsområde belyse ved en mundtlig eller skriftlig redegø-
relse. 

• Dekanen skal i samarbejde med formanden for Akademisk Råd og næstfor-
mændene for FSU og FAMU foranstalte, at institut- og centerledere hhv. ad-
ministrative chefer deltager i møderne, hvor deres deltagelse i væsentlig grad 
kan bidrage til belysning af de emner, som det pågældende samarbejdsorgan 
har på dagsordenen. 


