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Høringssvar vedr. opfølgning på problemanalysen
Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen har været drøftet i LSU den
25. august og i Institutforum den 9. september 2014.
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Indledningsvis vil vi gerne tilkendegive instituttets positive holdning til de tanker, der ligger bag forslaget, som vi bakker fuldt ud op om. Specielt tankerne om medinddragelse,
nærvær og transparens anser vi for at være essentielle nøgleord i forslaget.
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Ledelsesdelegering og nærvær
Vi foreslår at der i alle ledelsesniveauer er en faglig og administrativ ledelse, således at
institutleder og viceinstitutleder afspejler den faglige ledelse og sekretariatslederen den
administrative ledelse.
Det bør overlades til instituttet at fastsætte den organisatoriske struktur (udover de
vedtægtsbestemte organer) tilpasset instituttets behov og kultur.
Økonomi og Budget
Tanken om en fuldt transparent økonomimodel hilses velkommen og anses at være
meget væsentlig.
Organisatorisk indretning af fakulteterne
Bør ske i en tæt dialog med institutterne, således at alle aspekter afvejes forinden endelig beslutning herom tages.
Kommunikation
Instituttet finder det positivt at de nære faglige miljøer kommer mere i fokus og kan tage
ejerskab af en faglig profilering. Vi kunne overveje at genindføre AU´s delfin og logo.
Administrativ understøttelse
Brugernærhed, prioritering af de administrative ydelser og samarbejdsmuligheder på
tværs af universitetet anser vi for kernepunkter. Et ST administrationscenter vil gøre op-

Institut for Fysik og Astronomi
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

Tlf.: 87150000
Fax: 86120740
E-mail: phys@au.dk
phys.au.dk

Dato: 16. september 2014

Web: au.dk/lha@phys
Afs. CVR-nr.: 31119103

Side 1/2

AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI

gaveporteføljerne mere synlige for de medarbejdere, der skal benytte dem, og vi anser
det for meget væsentligt at organiseringen kan afspejle de enkelte fakulteters behov.
Udtalelse fra institutforum
Et af medlemmerne i Institutforum tilkendegav sit ønske om, at Universitetsledelsen nøje overvejer sammensætningen af de nye vicedirektørområder, således at de giver mening ned i organisationen.
Ligeledes at en uddelegering af ledelsesansvaret er vigtigt og bør udmøntes, således at
det tilpasses lokale forhold.
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