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Referat af mødet i Akademisk Råd den 12. september 2014 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 17. juni 2014. 
Referatet fra den 17. juni 2014 er sendt i høring til Akademisk Råd den 3. juli 
2014. 
Referatet blev godkendt. 
 

Punkter til drøftelse 
 

3. Arts Økonomirapport 2 2014, FC2 
Dekanen fremlagde FC2 og orienterede om, at det ser ud til, at institutterne 
og CUDiM fastholder deres budgetter, og det samme gør alle de øvrige enhe-
der (bortset fra CEI), herunder byggepuljen og dekanens pulje. 
 
Forventningen til årets resultat for Arts viser ved forecast 2 et overskud på 2 
mio. kr., hvilket er en forbedring på 5 mio. kr. i forhold til budgettet på -3 
mio. kr. det 
 
I forhold til FC1 er der ligeledes tale om en forbedring på 5 mio. kr. Forbed-
ringen skyldes dels en forbedring på 3 mio.kr. på CEI og dels en ekstraind-
tægt på 2 mio. kr. vedrørende suppleringsuddannelser, som alene optræder i 
2014.  
 

Møde den: Fredag 12. september kl. 9.00-12.00 
Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015 og Emdrup lokale D118 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 4/2014) 
 
Medlemmer: Per Stounbjerg (formand), Johnny Laursen (konst. dekan), Svend Ander-
sen, Henrik Bødker, Niels Christian Dahl, Asger Emborg, Armin Geertz, Niels Christian 
Hansen, Jeppe Læssøe, Torsten Borring Olesen, Sarah Robinson, Karen-Margrethe Si-
monsen, Alexander Thomsen, Karen Valentin 
 
Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Lise Skanting, Bente Kejser 
 
Gæster: Rådgiver Marie Louise Gammelgaard deltog som særlig referent under dagsor-
denens pkt. 5. Prodekan Marianne Ping-Huang deltog under dagsordenens punkt 6. In-
stitutleder Niels Lehmann deltog under dagsordenens punkt 9. 
 Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Stine Kaplan Jørgensen (orlov), Martijn van Beek, Nina Javette Koefoed, 
Jens Erik Kristensen, Sarah Nedergaard, 
 
 
 
 
 

 Referat godkendt 
28. oktober 2014 

 
 
Dekanatet, Arts 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 

E-mail:arts@au.dk 
http://medarbejdere.au.dk/hove
domraader/ar/ 
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Der blev udtrykt tilfredshed med den form for materiale der nu fremlægges 
for Akademisk Råd, og den professionalisme, som det er udtryk for. 
 
Der blev spurgt om det var muligt at bruge det forventede overskud til yderli-
gere stabilisering af situationen. Dekanen svarede, at der p.t. gøres hvad der 
kan for at rykke midler mellem årene for at stabilisere 2015, og at AU har en 
solidarisk fælles økonomi. Det blev også påpeget, at de 5 mio. kr. i 2014 er en-
gangsindtægter, hvorfor institutternes udgangspunkt for budget 2015 som 
sådan ikke er ændret. 
 
Der blev spurgt til status for dimensioneringsdiskussionen. Dekanen rede-
gjorde for, at det p.t. er uafklaret hvordan dette konkret udmøntes, men det 
forventes, at der snart vil foreligge en udmelding. 
 
Dekanen gjorde opmærksom på, at Arts står overfor stagnerende indtægter 
på uddannelsesområdet, hvilket er en fremadrettet udfordring.  
 
 

4. Høring af universitetsledelsens forslag til beslutninger som op-
følgning på problemanalysen 
I foråret 2014 igangsatte universitetsledelsen en intern problemanalyse på 
AU.  
 
Den 18. juni 2014 blev analysepanelets resultater offentliggjort på et åbent 
møde for medarbejdere og studerende.  
 
Den 15. august 2014 præsenterede universitetsledelsen et forslag til beslut-
ninger som opfølgning på problemanalysen. Forslaget er sendt i høring på 
universitetet indtil den 19. september 2014. 
 
Akademisk Råd drøftede forslaget til beslutninger med henblik på at udarbej-
de et høringssvar, der fremsendes senest den 19. september 2014. 
 
Det blev fremført at det skal overvejes hvordan Akademisk Råd kan komme 
ind i processerne på et tidligere tidspunkt, altså inden beslutningerne er truf-
fet. Det vil kræve et arbejde i baglandet hvis medlemmer af Akademisk Råd 
skal kunne bringe flere holdninger ind. Det kunne f.eks. være at man på mø-
derne bruger tid på at orientere om hvad der sker på de enkelte institutter. 
 
Akademisk Råds formænd skal på møde med universitetsledelsen ultimo no-
vember fremlægge plan for hvordan arbejdet i Akademisk Råd skal tilrette-
lægges fremadrettet. Punktet sættes på dagsorden i Akademisk Råd den 28. 
oktober 2014. 
 
Der var drøftelse af forslagene til budgetmodeller og – metoder og beskrivelse 
af ansættelsesprocedurer. 
 
De studerende fremsatte ønske om, at de får mulighed for at deltage i ansæt-
telsesudvalg. 
 
Der var tilslutning til, at der i en vis udstrækning er tale om rammer, som kan 

    



 
 

Side 3/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

tilpasses på de enkelte fakulteter efter fælles ønske. 
 
Generelt var der opbakning til rammerne, som de er fremlagt i universitetsle-
delsens forslag. 
 
Dekanen rådede til, at Akademisk Råd i sit svar er meget konkret. 
 
Formanden vil udarbejde et forslag til høringssvar, der sendes til rådets med-
lemmer til kommentering. 
 

5. Artsproces 2014 
I forlængelse af Universitetsledelsens udmelding den 15. august 2014 blev et 
internt eftersyn på Arts indledt med et stort debatmøde den 18. august 2014.  
På baggrund af debatmødet er der den 22. august 2014 udsendt en proces-
plan og et oplæg til lokale drøftelser vedrørende Arts eftersyn. 
 
Indsendelse af indspil til Arts eftersyn skal ske senest den 29. september 
2014.  
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som samler alle indspil og præsenterer deres 
vurdering for fakultetsledelsen den 7. oktober 2014. Fakultetsledelsen kom-
mer med et udkast til beslutningsforslag den 21. oktober 2014, som skal be-
handles i FSU og Akademisk råd den 28. oktober 2014, inden et revideret be-
slutningsudspil foreligger den 13. november 2014. Fra 17. november til 5. de-
cember 2014 er det reviderede beslutningsudspil i høring. En endelig beslut-
ning træffes af fakultetsledelsen den 12. december 2014.    
 
Der blev udtrykt tilfredshed med processen herunder at Akademisk Råd ind-
drages 3 gange inden den endelige beslutning træffes i fakultetsledelsen. 
 
På dagens møde var der primært tale om en runde med afklarende spørgsmål  
og gensidig orientering om miljøernes drøftelser.   
 
Følgende emner blev berørt 
 

• Spørgsmålet om evaluering af en evt. ny ordning – herunder mulig-
heden for at udskyde diskussionen af institutgrænser 3-5 år 

 
• Spørgsmålet om hvordan de 3 store (fakultetslignende) institutter 

fremadrettet samarbejder, herunder såvel uddannelses- og forsk-
ningssamarbejde 
 

• Antallet af studienævn og repræsentation heri  
 

• Forskningsprogrammernes rolle 
 

• Øget transparens 
 

• Mere lokal frihed 
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• Antallet af institutter og behovet for en stærk institutledelse og ledel-
se generelt 
 

• Den nye afdelingsstruktur  
 

• Hvad er det, at en ”school” er, og hvordan styrkes lokal identitet 
 

• 2-campus problematik på IUP, og også f.eks. CUDiM, der er fordelt 
på 2 adresser i Aarhus 
 

• Spørgsmålet om for udflytning af medarbejdere fra ACA til institutse-
kretariater 
 
 

Marie Louise Gammelgaard deltog for at tage noter fra Akademisk Råds drøf-
telser med henblik på at disse noter kan gives videre til arbejdsgruppen og fa-
kultetsledelsen. Noterne vil også blive sendt til Akademisk Råd. 
 

6. Studiemiljøundersøgelsen 2014 
 
Prodekan Marianne Ping Huang deltog i sagens behandling og indledte punk-
tet med at fortælle om studiemiljøundersøgelser, der er lovpligtige og skal 
gennemføres hvert 3. år på alle danske universiteter. Undersøgelsen ved AU 
er landets mest omfattende, og svarprocenten blandt de studerende er gene-
relt højere end ved undersøgelser andre steder. I 2014 svarede 40 % af uni-
versitetets studerende og 37 % af Arts’ studerende på undersøgelsen.  
 
Herefter påpegede Marianne Ping Huang følgende positive ting og opmærk-
somhedspunkter: 
 
Kvalitet i uddannelse. Læringsmål og sammenhæng i uddannelsen vurde-
res generelt i den høje ende, også i sammenligning med andre fakulteter. Der 
er god forventningsafstemning og relativ god forståelse af målene for de en-
kelte kurser. 
 
Feedback: Arts ligger i sammenligning med andre fakulteter i den pæne en-
de mht. tilbud om feedback i almindelighed og ved eksamen (men dog under 
50 %). Arts ligger også i sammenligning pænt med hensyn til vurderingen af 
effekten af feedback: når der gives feedback, forbedrer det studiet. 
 
Timetal: Arts studerende angiver at bruge 26 t./uge på BA og 26,3 t./uge på 
KA. Desuden angiver BA-studerende at de modtager undervisning i 10,6 
t./uge, hvilket er noget under målsætningen om 12 t./uge. Det gennemsnitlige 
tal for undervisningstimer på KA er 8,2 hvilket er over målsætningen på 8.  
 
Stress er et udbredt problem, og der er flere der svarer, at de oplever stress i 
dagligdagen. Dette er en universitetstendens og er formentligt stærkt præget 
af dagsordenen om den enkeltes individuelle ansvar og forventninger om hur-
tigere gennemførsel.  
 
Ensomhed er et stigende problem, og Arts ligger over gennemsnittet på AU. 
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Ensomhed kan være en underliggende faktor i forhold til stress. 
 
Der var en drøftelse af problemstillingen omkring timer og at det også hand-
ler om kvalitet ift. kvantitet. 
 
Der skal måske arbejdes med i starten af et uddannelsesforløb (introforløb) at 
forklare forskellen mellem skole/gymnasium og universitet. 
 
Dekanen udtrykte, at der generelt var tilfredshed med det at være studerende 
på Arts, men at der stadig er vigtige indsatsområder ikke mindst i relation til 
ensomhed. 
 
Afdelingerne kan måske bruges til faglige arrangementer m.m., der også kan 
være med til at afhjælpe ensomhed. 
 
Marianne Ping Huang redegjorde for processen på baggrund af undersøgel-
sen. Undersøgelsens resultater behandles lokalt i fagmiljøerne og på institut-
terne, hvor der også udarbejdes handleplaner. På fakultetsniveau samles der 
op i Uddannelsesudvalget og der indstilles evt. til fælles tiltag til fakultetsle-
delsen. Det forventede tidsplan for indstilling til fakultetsledelsen er ultimo 
november 2014. 

 
Punkter til orientering 
 
 
7. Orientering fra formand og dekan, herunder  

- Udviklingskontrakt 
Efter høring har universitetsledelsen udarbejdet et udkast til udviklingskon-
trakt. Når denne er godkendt vil den blive sendt til Akademisk Råd. 
 
- Universitetsledelsens møde med bestyrelsen den 17.- 18. september 2014 
Dekanen orienterede om, at han på mødet vil give en status for Arts, der vil 
rumme emner om uddannelse, forskning, ph.d. samt den igangværende Arts-
proces. Desuden vil dekanen give et bud på Arts styrkepositioner. 
 
- Nye udviklinger på uddannelsesområdet 
Der blev givet en kort status for arbejdet i relation til fremdriftsreformen. Det 
handler både om hvordan vi arbejder i relation til dem, der er startet 2014 ef-
ter de nye regler, men også til dem der er indskrevet og som skal leve op til de 
nye krav fra 2015. 
 
- Dekanen orienterede om konsekvenser af bortfald af supplering. Beslutnin-
gen betyder også, at det bliver sværere for BA fra professionshøjskoler at 
komme ind på en KA på universitetet. Det forsøges imødegået ved at der laves 
talentspor på BA på professionshøjskolerne. 
 
 

8. Næste møder 
Næste møde i Akademisk Råd er 28. oktober 2014 fra kl. 11.00 til 17.00 inklu-
sive møder med FSU om budget og Artsproces. 
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9. Der er fælles seminar mellem de akademiske råd og universitetsledelsen på 
Sandbjerg 27.-28. november. 
 
Der er fælles møde med FSU den 3. december 2014 fra kl. 13.00 til 15.00 om 
fakultetsledelsens høringsforslag til eventuelle ændringer i institutorganise-
ring. 
 
Der er ordinært møde den 16. december 2014 fra 12 til 15. Det er fællesmøde i 
Aarhus startende med julefrokost. 
 

Lukket sag 
 

10. Indstilling af ændret uddannelsesudbud, IÆK 
 
Institutleder Niels Lehmann redegjorde for baggrunden for den indstilling, 
der foreligger, og som betyder at der foretages en rekonfigurering af Itali-
enskuddannelserne ved AU med en grundig evaluering efter en nærmere 
fastsat periode, hvor en endelig lukning vil kunne komme på tale, hvis det 
ikke er lykkedes at forbedre uddannelsesøkonomien væsentligt. 
 
I forbindelse med etablering af spareplanen på Institut for Æstetik og 
Kommunikation ved indgangen til 2014 blev det nødvendigt at se nærme-
re på instituttets uddannelser ud fra et økonomisk perspektiv og i den for-
bindelse overveje den samlede uddannelsesportefølje. Nødvendigheden af 
at give uddannelserne et eftersyn blev med fremdriftsreformen skærpet 
yderligere, og hvis man alene anskuede italienskfagets situation ud fra en 
økonomisk logik, peger de fremlagte regnestykker i retning af en lukning 
af alle de eksisterende uddannelsesudbud i Italiensk sprog litteratur og 
kultur. Faget har således vanskeligheder med såvel ansøgermængden som 
gennemførelse og frafald. 
 
Niels Lehmann redegjorde for, at som situationen ser ud i dag, er der tale 
om et underskud i størrelsesordenen 1 mio. kr. Situationen er imidlertid 
ikke helt så enkel, som dette simple regnestykke lader formode, idet ud-
dannelsesøkonomi ikke er det eneste parameter, der bør gøres gældende. I 
drøftelserne om en eventuel nedlæggelse af uddannelserne i Italiensk er 
det bl.a. med rette blevet fremført, at italiensk er et betydningsfuldt euro-
pæisk kultursprog, og at det derfor ud fra en faglig vurdering bør indgå i 
instituttets fagpallet. Italiensk bidrager ligeledes til bredden i instituttets ny 
konciperede kandidatuddannelse, Interkulturelle studier, og til at indløse 
den nationale forpligtelse til at udbyde fremmedsprogsuddannelser. 
 
Der blev spurgt til om italiensk har en ”småfagsbevilling”. Det er ikke til-
fældet, så det er IÆK, der skal beslutte at bruge penge på at opretholde fa-
get. Der var opbakning til, at en løsning sker via kobling til andet for at 
give såvel en bedre økonomi men ikke mindst en bedre faglighed. 
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Dekanen sagde, at i dimensioneringsøvelsen vil det også være såvel faglig 
som økonomisk bæredygtighed sammen med andet, der skal lægges vægt 
på.  
 
Akademisk Råd tilsluttede sig institutlederens indstilling og udtrykte ros 
til det fremsendte materiale og den gennemførte proces.  
 
 
 

Punkter til skriftlig orientering 
 

A: Tildeling af ph.d.-grader 
Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige indstil-
ling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger i perioden 2. juni til 29. august 2014: 
 

Navn Titel Institut 
Marianne Gaarden Den emergente prædiken: En kvalitativ under-

søgelse af mødet mellem prædikantens ord og 
den situerede kirkegænger i gudstjenesten. 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Astrid Louise Nonbo 
Andersen 

Islands of Regret - Restitution, Connected 
Memories and the Politics of History in Den-
mark and the US Virgin Islands. 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Benedicte Hammer 
Præstholm 

Kønfrontation? Køn, kultur og forandring i ny-
ere dansk teologi 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Karl Fritjof Krassel Essays in Economics of Education. Institut for Uddannelse 
og Pædagogik 

Ulf Dalvad Berthelsen Propositionelle attituder og attitudeadverbia-
ler i semantisk og pragmatisk perspektiv 

Institut for Æstetik og 
Kommunikation 

 
 
 

B: Akademisk Råds kommentarer til Ekspertgruppens rapport, fremsendt til universitets-
ledelsen den 27. juni 2014 
 
 Kommentarer til Ekspertgruppens rapport og ideer til hvordan man på Arts kan arbejde vide-re med 
dens konklusioner  
Akademisk Råd på Arts vil gerne takke kollegaerne i Analysepanelet og Ekspertgruppen for deres seriøse 
og grundige arbejde med problemanalysen iværksat af Universitetsledelsen i slutningen af 2013. Vi for-
venter, at ledelsen vil arbejde med de væsentlige problemer, der påpeges, herunder  
 manglende medinddragelse og utilstrækkelig dialog. Her peger vi på at det ikke mindst er vigtigt at 
øge medinddragelsen i forhold til de to øverste ledelseslag og at overveje både kommunikations form, 
indhold og formål.  
 tabet af lokal autonomi og faglig identitet i et centraliseret AU – herunder også spørgsmålet om in-
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stitutorganiseringens hensigtsmæssighed. Her opfordrer vi til at man ikke mindst af hensyn til ressour-
ceforbrug og reformtrætheden bland medarbejderne lader den nye afdelingsstruktur vise sin effekt, sam-
tidig med, at der iværksættes en evaluering af den overordnede institutstruktur, inden grundlæggende 
forandringer sættes i værk  
 for kraftig centralisering og standardisering af administrationen - manglende nærhed og lokal vi-
den. Her understreger vi igen behovet for et balanceret reformtempo, der både tager hensyn til ønsker 
hos det administrative personale og imødekommer de åbenlyse frustrationer hos det videnskabelige per-
sonale.  
 den manglende tilslutning til centralt fastsat strategi, selvom strategien i sig selv ikke er en del af den 
faglige udviklingsproces.  
 
Samtidig vil vi benytte muligheden for at kommentere rapporten på udvalgte punkter.  
Vi bemærker med bekymring at Arts udpeges som det hovedområde hvor med-inddragelsen og medbe-
stemmelsen opleves som specielt dårlig af medarbejderne, samtidig med at det er det hovedområde, der 
har gennemgået de største forandringer de sidste 3 år. Indledningsvis vil vi i forlængelse heraf under-
strege at vi finder det afgørende at Universitets-ledelsen i sin opfølgning på rapporten dels ikke gentager 
de sidste tre års reformtempo og dels sikre at de ændringer, der vurderes nødvendige, sker med størst 
muligt fokus på med-inddragelse og medbestemmelse af de berørte medarbejdere. Vi finder det her nød-
vendigt også at fastholde at en væsentlig del af kritikken i forhold til medarbejderinddragelse og le-
delseskultur retter sig mod universitetsledelsesniveau og fakultetsniveau, herunder peges på en mang-
lende tiltro til institutledernes mulighed for at øve indflydelse, mens mange løsninger foreslås på insti-
tutniveau. Vi opfordrer i den sammenhæng til at man ikke mister de to øverste ledelseslag af syne i ar-
bejdet på at skabe bedre medinddragelse og kommunikation. Det vil i denne sammenhæng sige, at den 
øverste ledelse uddelegerer et stort handlerum til medarbejderne, enheder og institutter til lokalt og i 
fællesskab at finde de meningsfulde og tilpassede løsninger inden for de skitserede problemfelter.  
Vi tilslutter os rapportens anbefalinger af at de formelle strukturer for medarbejderindflydelse og -
inddragelse udnyttes bedre i praksis, fx ved at skabe tydeligere repræsentationskanaler gennem hele or-
ganisationen og klargøre hvordan formelle medarbejderfora som Akademisk Råd kan bidrage. I forlæn-
gelse heraf vil vi gerne pege på arbejdet med at skabe en bedre kommunikation som helt centralt og op-
fordrer til at man i arbejdet med at etablere konkrete kommunikationsplaner tænker både i kommunika-
tionens form, indhold og mål. Selve debatten af Ekspertgruppens rapport, hvoraf meget er foregået på 
Twitter, taler sit tydelige sprog i forhold til behovet for en anden form for kommunikationsmuligheder i 
AU regi. Men det er også centralt at overveje kommunikationens formål. Det vil være anbefalel-
sesværdigt med en kommunikation, der ikke kun søger at skabe forståelse for trufne beslutninger og de-
res baggrund, men mere ambitiøst inddrager medarbejderne, mens de forskellige handlemuligheder og 
dilemmaer stadig debatteres. Dette vil også i væsentlig grad hjælpe til at inspirere, kvalificere og legiti-
mere ledelsens beslutninger.  
Især på Arts viser rapporten af medarbejderne ikke finder, at deres institutter er hensigtsmæssige stør-
relser, og rapporten anbefaler i forlængelse heraf at strukturen for institutterne genovervejes. Vi vil ger-
ne henlede opmærksomheden på at spørgsmålet om hvorvidt medarbejderne opfatter deres institutter 
som hensigtsmæssige enheder er meget bredt, og spørgsmålet om hensigtsmæssighed kan forstås fra fle-
re perspektiver både fagligt, organisatorisk og økonomisk. Det forekommer således at være ekspertgrup-
pens tolkning, når det konkluderes, at det er den nuværende struktur, der ikke forekommer hensigts-
mæssig (s. 55). Ekspertgruppens formand understregede også i sin præsentation af rapportens resultater 
for medarbejderne, at Ekspertgruppen ikke havde undersøgt institutniveauet, og derfor ikke kunne afgø-
re hvorfor medarbejderne ikke opfattede deres institutter som hensigtsmæssige enheder. Arts er som 
hovedområde karakteriseret ved en meget sammensat fagvifte og mange små fag, der vanskeliggør at in-
stitutterne kan organiseres så de fremstår som fagligt tydelige enheder, hvorimod denne faglige me-
ningsfuldhed måske bedre kan skabes i mindre og andre enheder end på institutniveau.  
Den psykiske APV har på Arts været fulgt op af et langvarigt og grundigt arbejde rettet mod netop at fin-
de en mere hensigtsmæssig organisering af institutterne på Arts. Det arbejde har involveret medarbej-

    



 
 

Side 9/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

derne på de tre institutter og resulteret i en plan for en ny afdelingsstruktur, der er på vej til at blive im-
plementeret, men endnu ikke for alvor er rullet ud. Ekspertgruppens rapport nævner eksistensen af den-
ne plan, men kan af gode grunde ikke evaluere dens effekt. Det er opfattelsen i Akademisk Råd, at den 
planlagte afdelingsstruktur vil løse en række af de problemer på Arts som rapporten peger på, både i for-
hold til at skabe hensigtsmæssige enheder, som den enkelte medarbejder kan identificere sig fagligt med, 
og i forhold til at skabe en struktur der muliggør en øget medarbejderinddragelse gennem afde-
lingslederen og institutledelsen.  
Samtidig oplever repræsentanterne i Akademisk Råd en udpræget reformtræt-hed blandt kollegaer. Om-
struktureringerne i forbindelse med den faglige udviklingsproces har allerede taget mange ressourcer fra 
universitets kerneaktiviteter. På den baggrund opfordrer vi til, at der ikke træffes hastige beslutninger 
om ny institutstruktur, men at vi får lov at gøre erfaringer med den nye afdelingsorganisering, samtidig 
med at der iværksættes den evaluering af den overordnede institutstruktur (herunder også antallet af 
studienævn), som rapporten lægger op til.  
Vi anerkender samtidig forskelligheden mellem de tre institutter på Arts og anbefaler at det genovervejes 
om de enkelte institutter nødvendigvis skal organiseres efter  
samme principper internt, eller om der kan skabes større rum for lokale forskelligheder her. Det er vores 
vurdering at mere meningsfulde enheder på Arts godt kan skabes inden for den eksisterende institut-
struktur, men med respekt for forskelligheden i behovet for organisering på niveauet under instituttet. 
Løsninger, der er tilpasset lokal organisering, faglighed og opgavekarakter, vil også være afgørende for at 
genopbygge det stærke engagement og medejerskab, som har karakteriseret AU, men som de seneste års 
udvikling at sat på alvorlig prøve.  
I diskussionen af institutstrukturen vurderer vi at det er væsentligt at en række præmisser klargøres på 
forhånd, herunder hvilken størrelse eventuelle nye institutter kan eller skal have, hvor mange der kan 
være, om alle skal være nogenlunde lige store, hvordan det økonomiske grundlag for det enkelte institut 
og den økonomiske model skal se ud (herunder en eventuel model for omfordeling mellem økonomisk 
stærke og mindre stærke institutter og fag), og hvordan repræsentationsstrukturen i fakultetsledelsen 
skal organiseres. Hertil kommer at det vil være vigtigt at selve processen med at finde ud af hvordan de 
eventuelt nye institutter fagligt skal se ud er beskrevet på forhånd og kendt af medarbejderne. I forlæn-
gelse af kritikken af den mangelfulde kommunikation er det afgørende at der ikke sættes nye omstruktu-
reringer i værk uden at præmisserne for omstruktureringerne og baggrunden for deres nødvendighed 
står klart for de berørte medarbejdere.  
Det gælder også for de omstruktureringer, der må være nødvendige på det administrative område. Her 
viser rapporten tydeligt en række problemer og at den faglige udviklingsproces ikke har skabt det forven-
tede kvalitetsløft i administrationen. I den forbindelse tilslutter vi os til fulde ekspertgruppens introduk-
tion af et bredere kvalitetsbegreb, der ikke kun omfatter specialiseret viden, men også lokal viden, hurtig 
reaktion, sammenhæng, forståelse, ansvar og initiativ og opfordrer til at det bliver udgangspunktet for 
det fremadrettede arbejde med administrationens organisering. Større nærhed til fagmiljøerne og ideen 
om et ’single point of contact’ forekommer at være centrale pejlemærker at arbejde ud fra med henblik 
på at der også skabes meningsfulde fællesskaber mellem videnskabeligt og teknisk-administrativt per-
sonale på AU samt at oplevelsen af at for mange administrative opgaver falder mellem søjler mindskes. 
Vi beklager den tone der er i dele af de publicerede kommentarer fra ekspertgruppens spørgeskemaun-
dersøgelse, men mener samtidig at de skal læses som symptom på en udbredt frustration blandt det vi-
denskabelige personale over især de to nævnte administrative forhold. Derudover er det værd at bemær-
ke at især de studerendes tone er hård, og at der også hos det teknisk-administrative personale internt er 
en del frustrationer at spore. Vi opfordrer til at man også tager den afmagtsfølelse blandt det videnskabe-
lige personale i forhold til at varetage universitetets kerneopgaver som kommentarerne udtrykker, alvor-
ligt. Det videnskabelige personale oplever ofte i praksis at være dem der i hverdagen står med proble-
merne i forhold til at få undervisningsforløb og uddannelser til at køre og bliver i den forstand nærmest 
en form for ’front office’ for de studerende der benytter deres underviser som indgangen til en uoversku-
elig administrationsstruktur.  

Rapporten peger på en række væsentlige problemfelter, der vil kræve betydelig handling fra 
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universitetsledelsen. Rapporten illustrerer at der er en stor opgave foran os i forhold til at hele 
den opståede afstand ikke kun mellem ledelse og medarbejdere, men også mellem dedikerede 
medarbejdergrupper, som traditionelt har haft et fortrinligt samarbejde. Akademisk Råd ser 
frem til samarbejdet med Universitetsledelsen i denne proces og understreger at også medar-
bejderne har et ansvar at løfte i forhold til den nødvendige dialog og medinddragelse. 
 
C: Vejledning til bedømmelsesudvalg  
- Bilag 10c: Vejledning til bedømmelsesudvalg ved bedømmelse af ansøgere til videnskabelige 
stillinger ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet, 12. august 2014 
 

 D: Akademisk Råds svar vedrørende udviklingskontrakt fremsendt 18. august 2014 
 
SV: Udviklingskontrakt for 2015-2017 
 
Kære Bo Bjerre Jakobsen, hermed et kort svar på vegne af Akademisk Råd Arts 
 
Akademisk Råd Arts har pga. de stramme ministerielle frister ikke haft mulighed for en seriøs drøftelse 
af specifikke måltal. Det ville kræve et udspil fra ledelsen, der har overblik og administrativ support til at 
fastlægge realistiske målepunkter. I lys af de principielt utilfredsstillende frister har vi kun et par gene-
relle kommentarer: 
                           Vi bemærker ministeriets fokus på uddannelsessiden. At tilføje et målepunkt fra forsk-
ningssiden blandt de selvvalgte mål kunne være et godt signal fra universitetet om, at kvalitet for os ikke 
kun angår uddannelserne og deres samfundsrelevans. 

Mange indsatspunkter er heldigvis foregrebet i universitetets egen strategi, hvad der selv-
sagt bør markeres. Vi forventer, at der ikke foreslås målepunkter, der åbner nye indsatsfelter, og at må-
lepunkterne i det hele taget tager højde for en situation, hvor der er et pres på organisationens menne-
skelige ressourcer. 

Vi foreslår, at AR og HSU, fx ved formændene, orienteres om ledelsens overvejelser inden 
fristen den 23. september. 
 
Venlig hilsen 
Per Stounbjerg, formand for Akademisk Råd Arts 

 
 
 

 
Mødet sluttede kl. 12 

 
Per Stounbjerg 

Formand 
    

    Lone Plougmann Iversen 
Referent 
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