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Ramme for koordinationsgruppe 

Fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 

Baggrund 

Det er besluttet, at der skal gennemføres et eftersyn af institutstrukturen på alle fakulteter med 
det formål at sikre en hensigtsmæssig institutorganisering, der understøtter faglighed og 
samarbejde.  
 
Eftersynet er besluttet på baggrund af Ekspertgruppens rapport, Analysepanelets anbefalinger og 
de indkomne høringssvar, der generelt dokumenterer, at der grund til at kigge nærmere på den 
nuværende institutstruktur og den interne organisering af institutterne. Det er her væsentligt, at 
der ikke drages forhastede konklusioner, og at ændringer diskuteres i en inddragende proces.  
 
Dekanerne har ansvaret for eftersynet på de respektive fakulteter. Instituteftersynet foretages af 
de enkelte institutter og der nedsættes en koordinationsgruppe på tværs af ST’s institutter.   
 

Målsætninger 

At medarbejdere og ledelse oplever at institut- og centerstrukturen udgør meningsfulde 

sammenhængende enheder, der understøtter varetagelsen af kerneopgaverne forskning, 

uddannelse og myndighedsbetjening.  

At ledelsen tager hensynet til økonomisk bæredygtighed med i overvejelserne.  

Opgaven for koordinationsgruppen  

Der nedsættes en koordinationsgruppe på tværs af ST der har til opgave: 

 På baggrund af en indledende drøftelse i fakultetsledelsen at definere de overordnede 

principper for en inddragende og hensigtsmæssig tilrettelagt proces på de enkelte centre 

og institutter 

 Samle op på resultaterne af de interne processer og institutledernes 

beslutninger/indstilling og sikre orienterings- og/eller beslutningsoplæg til 

fakultetsledelsen 

 Sikre at der udarbejdes en tids- og procesplan for implementering af eventuelle ændringer 

Institutstrukturen er godkendt af bestyrelsen for Aarhus Universitet. Ændringer i strukturen skal 

på den baggrund godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra universitetsledelsen.  

Væsentlige ændringer i institutter og centres interne organisering godkendes af fakultetsledelsen.  

Fakultetsledelsen godkender eventuelle indstillinger til universitetsledelsen/bestyrelsen omkring 

ændringer i institutstrukturen. 

Koordinationsgruppens sammensætning 

 Institutleder Peter Henriksen (formand) 

 Institutleder Erik Østergaard Jensen 

 Centerleder Jørgen Kjems  

 Prodekan Kurt Nielsen 
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Koordinationsgruppen sekretariatsbetjenes af Maya Jepsen, Dekansekretariatet 

Produkter 

 Fælles principper for proces for interne drøftelser på institutter og centre omkring faglig 

identitet, sammenhæng og intern organisering 

 Løbende opsamling og indstillinger til fakultetsledelsen  

 Overordnet tids- og procesplan for implementering af eventuelle ændringer 

Proces inkl. tidsplan og aktører 
Tidspunkt Aktør Emne Produkt 

30. oktober 2014 Fakultetsledelsen Indledende drøftelse Ramme for koordinationsgruppens 
arbejde  

Primo november Koordinationsgruppe Drøfter proces på institutter/centre Fælles principper for proces på 
institutter og centre 

November/december Institutledelse, LSU, 
Institutforum og 
medarbejdere 

Drøfter faglig identitet, 
sammenhæng og interne 
organisering  

 

19. december 2014 Institutledelse Frist  Oplæg til beslutning/indstilling 
fremsendes til 
koordinationsgruppen  

Januar 2015 Koordinationsgruppe Status Indstilling til fakultetsledelsen med 
status og anbefalinger 

Fakultetsledelse  Status Forslag til evt. ændringer af 
organiseringen og anbefalinger 
besluttes 

FSU 
Akademisk Råd 

Status   

Februar 2015 Institutledelse og 
medarbejdere 
FSU 
Akademisk Råd 

Evt. høring i forhold til forslag om 
organisatoriske ændringer 

Evt. høringssvar 

Koordinationsgruppe Status  Oplæg til beslutning/indstilling til 
fakultetsledelsen 

Fakultetsledelse  Endelig beslutning og evt. 
indstilling til universitetsledelsen/ 
bestyrelsen 

April 2015 
(Bemærk: kun ved 
ændringer i 
institutstruktur) 

Universitetsledelsen 
Bestyrelsen 

Evt. ændring i institutstruktur Evt. beslutning  

Marts-maj 2015 
(Bemærk: kun ved 
ændringer i 
institutstruktur eller 
væsentlig interne 
ændringer der 
påvirker andre 
institutter) 

Koordinationsgruppe Status  Oplæg til implementeringsplan for 
evt. organisatoriske ændringer 

Fakultetsledelse  Status Forslag til implementeringsplan 
besluttes  

Institutledelse og 
medarbejdere 
FSU 
Akademisk Råd 

Evt. høring i forhold til 
implementeringsplan  

Evt. høringssvar 

Koordinationsgruppe Status  Oplæg til beslutning/indstilling til 
fakultetsledelsen 

Fakultetsledelse   Beslutte implementeringsplan  

 



07.11.14 

Fælles principper for de interne drøftelser på institutter og centre i forbindelse med 

eftersynet af institutstrukturen og den interne organisering af institutter og centre 

november/december 2014 

 
Der er i koordinationsgruppen for organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutterne på 

baggrund af drøftelserne på fakultetsledelsens møde den 30. oktober 2014 enighed om følgende: 

Principper  
Instituteftersynet på ST varetages af de enkelte institutter. 

Det er vigtigt med en balanceret udmelding fra institut- /centerledelsen i forbindelse med eftersynet af 

hensyn til ikke at skabe urealistiske forventninger og usikkerhed blandt medarbejderne. Tilgangen til 

instituteftersynet på de enkelte institutter skal afstemmes nøje med det vurderede behov for ændringer 

(baseret på Ekspertgruppens problemanalyse og generel føling med forholdene i instituttet), så der ikke 

skabes problemer, som måske ikke eksisterer.  

Det skal være stærke faglige argumenter for justeringer/ændringer i institutstrukturen, den interne 

organisering og/eller flytning af grupper til andre institutter. 

Det er væsentligt at det signaleres, at der bliver lyttet til gode faglige argumenter. 

Det er væsentligt, at der i drøftelserne er fokus på faglig identitet og sammenhæng på institutter og centre.  

Alle medarbejdergrupper bør inviteres til at deltage i drøftelserne.  

Der bør som minimum være drøftelser i Institutforum, LSU og på afdelings-/sektions- eller gruppemøder. 

 

Frist for institut-/centerlederens oplæg til beslutning/indstilling er den 19. december 2014. Oplæg 

sendes til koordinationsgruppen (maj@au.dk) der samler materialet og udarbejder en samlet 

indstilling til fakultetsledelsesmødet den 12. januar 2015.  
 

Der henvises i øvrigt til ”Ramme for koordinationsgruppe for organisering” og til Universitetsledelsens 

beslutningsdokument 
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http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/nyorganisation/beslutninger221014.pdf
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