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Høring vedr. forslag om deling af Science and Technology 

Aarhus Universitets bestyrelse er d. 25. april 2019 blevet forelagt et forslag om en deling af 
Science and Technology (ST) i to fakulteter. Bestyrelsen bakkede på mødet op om 
igangsættelsen af en proces med henblik på endelig beslutning om deling af ST på 
bestyrelsesmødet d. 7. juni. Forslaget sendes derfor efter planen i høring på universitetet. 

Det vedlagte forslag til deling af ST er fremkommet efter grundige drøftelser, som jeg har haft 
med dekanat og institutledere på ST. Desuden har jeg besøgt alle institutter og 
institutlignende centre på ST, hvor jeg har fremlagt forslaget og haft dialog med 
medarbejderne. Inden forelæggelsen for bestyrelsen er forslaget også blevet drøftet i 
fakultetsledelsen på ST. 

I dag udgør ST 45% af universitetets omsætning, og med universitetets strategiske satsninger 
på vækst inden for især ingeniørområdet vil denne andel stige i årene fremover. 
Argumenterne for delingen er, at  

1) den fortsatte udvikling af de to fakulteter skal sikres gennem øget ledelseskraft og -nærvær 

2) synligheden af ingeniørområdet skal styrkes eksternt 

3) der skal sikres en bedre balance mellem universitetets fakulteter, hvor man med delingen 
sikrer, at fem volumenmæssigt ligeværdige fakulteterne er repræsenteret i 
universitetsledelsen.  

ST foreslås opdelt i to ligeværdige fakulteter med hensyn til økonomi, personale og 
uddannelsesmæssigt ansvar. I forslaget er der taget hensyn til opgavevaretagelsen og respekt 
for de faglige identiteter og deres samspil. De eksisterende samarbejder på tværs af 
institutterne skal bevares, og det vil blive sikret, at der ikke opbygges barrierer for 
fortsættelse eller udbygning af samarbejdet.  

Der er på ST nedsat en arbejdsgruppe, som frem til juni 2019 skal analysere økonomien og 
komme med forslag til, hvordan delingen af økonomien på de to fakulteter skal foretages. 
Arbejdsgruppen skal desuden estimere udgifter ved delingen og komme med forslag til 
finansiering. 

Høringen omfatter: 

På ST vil alle institutter, enheder samt Akademisk Råd, det administrative center, 

dekansekretariatet, FSU, FAMU, studienævn og de studerende blive inddraget i høringen. På 

institutterne og i det administrative center vil LSU blive hørt, ligeledes bliver institutfora hørt. 

De tre andre fakulteter bedes sikre inddragelse af relevante parter i høringen, herunder 
fakultetsledelsen, de akademiske råd og samarbejdsudvalg.  



Enhedsadministrationen bedes sikre inddragelse af LEA og ASU.  

Desuden vil HSU blive inddraget.  

Ligeledes vil studenterorganisationerne blive hørt.  

Senere i dag bliver forslaget og ovenstående procesbeskrivelse lagt på 
http://scitech.medarbejdere.au.dk/proces-for-fremtidig-organisering-af-st/ 

 

Frist for høringssvar er mandag d. 20. maj kl. 12.00.  

Af hensyn til den videre proces bedes fakulteterne og Enhedsadministrationen indsamle og 
indsende høringssvar samlet. 

Høringssvar bedes sendt til undertegnede på rektorsthoering@au.dk 

Den videre proces efter høringen bliver drøftelse og tilpasning af forslaget i 
universitetsledelsen med henblik på en endelig beslutning i bestyrelsen d. 7. juni 2019 om 
deling af ST i to nye fakulteter. Såfremt der opnås tilslutning til forslaget, vil der på ST i 
efteråret blive nedsat en række arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til den 
fremtidige administrative understøttelse af de to nye fakulteter.  

Med venlig hilsen 

Brian Bech Nielsen 
 

Spørgsmål om høringsprocessen kan rettes til: 

ST: chefrådgiver Marianne Fejerskov Løyche, mfl@au.dk, mobil: +4528992590 
Andre enheder: Stabschef Steen Harrit Jakobsen, shj@au.dk, mobil: +4525219894 
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