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Til 
Fakulteterne med henblik på inddragelse af relevante rådgivende fora som de 
Akademiske Råd, Institutfora e.a. 
Uddannelsesudvalget 
Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde 
 

Notat 

Høring om rådgivning og medinddragelse på universitetsniveau  
 
 
Universitetsledelsen ønsker, at relevante medarbejdere og studerende på Aarhus 
Universitet bliver inddraget så tidligt som muligt i beslutningsprocesserne og får 
mulighed for at komme med synspunkter, inden beslutninger træffes.  
 
Aarhus Universitet har allerede gode rammer for medinddragelse primært på 
fakultets- og institutniveau. Der sker til stadighed en opmærksomhed på, om 
rammerne bliver udnyttet godt nok, så der bliver skabt mere rum for reel 
medinddragelse af fx de Akademiske Råd og Institutfora, så de i højere grad kan 
fungere som idégeneratorer.  
 
Universitetsledelsen ønsker med denne høring bl.a. jeres bidrag til, om der på 
universitetsniveau på tværs af de fire fakulteter kan være behov for ét eller to fora, der 
kan styrke medinddragelse og rådgivning.  
 
Det eller de nye rådgivende fora skal erstatte de fire tværgående fora, som var 
tilknyttet de fire tværgående bånd for henholdsvis uddannelse, forskning, 
talentudvikling og videnudveksling, der i 2014 blev samlet til to udvalg 
Uddannelsesudvalget og Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde. 
 
Universitetsledelsen foreslår foreløbig to modeller: 
• at etablere to rådgivende fora i tilknytning til hvert af de to tværgående udvalg 

Uddannelsesudvalget og Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde 
 eller  

• at etablere et samlet rådgivende forum for alle universitetets kernaktiviteter   
 
Universitetsledelsen er umiddelbart mest positiv stemt overfor at oprette to 
rådgivende fora i tilknytning til de to tværgående udvalg, så udvalgene får mulighed 
for direkte sparring inden for de specifikke kerneaktiviteter, de hver især arbejder 
med.  
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Det er centralt for universitetsledelsen, at der bliver en tæt kobling til de øvrige 
medinddragelsesfora såsom de Akademiske Råd, som forventes at spille en væsentlig 
rolle i udpegningen af medlemmer og i udformningen af et kommissorium for 
arbejdet i det eller de nye fora. De akademiske råds formandsforsamling forventes 
herudover at blive inddraget tæt i forberedelsen af møderne.  
 
Formål 
Ét eller to rådgivende fora på universitetsniveau skal blandt andet fungere som 
idégeneratorer med mulighed for at sætte centrale emner på dagsordenen af 
tværgående, strategisk betydning for hele universitetet.  De skal være med til at 
kvalitetssikre og drøfte kommende beslutninger på universitetsniveau og skabe 
gennemsigtighed i forhold til overordnede beslutninger samt være med til at sikre en 
åben og fyldestgørende dialog. 
 
Reference og centrale temaer 
Et universitetsforum vil referere direkte til universitetsledelsen og primært have 
mulighed for at sætte fokus på emner af mere overordnet karakter på tværs af 
universitetets fire kerneaktiviteter uddannelse, forskning, talentudvikling og 
videndeling.  
 
To fora vil referere direkte til de to tværgående udvalg og vil primært have fokus på 
de kerneaktiviteter, som henholdsvis Uddannelsesudvalget eller Udvalget for 
Forskning og Eksternt Samarbejde arbejder med.  
 
Sammensætning 
Medlemmerne til et universitetsforum udpeges af (og blandt) hvert af de 
Akademiske Råd. Det kan f.eks. ske ved, at hvert Akademisk Råd udpeger: 
2 fastansatte VIP 
1 adjunkt/postdoc  
1-2 studerende/ph.d.-studerende  
1 TAP  
 
Formændene for de Akademiske Råd, universitetsledelsen og evt. næstformændene 
for de tværgående udvalg er fødte medlemmer.  
 
Der kan herudover være behov for at supplere forummet med yderligere personer 
med særlige kompetencer. 
 
Medlemmerne til to fora i tilknytning til hvert af de tværgående udvalg udpeges af 
(og blandt) hvert af de Akademiske Råd. Det kan f.eks. ske ved, at hvert Akademisk 
Råd udpeger: 
2 fastansatte VIP 
1 adjunkt/postdoc  
1 studerende (til uddannelsesforum) 
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1 ph.d.-studerende (til forskningsforum) 
1 TAP 
 
De tværgående udvalg er fødte medlemmer af hvert sit forum. Formændene for de 
Akademiske Råd (eller et andet medlem af Akademisk Råd) kan evt. være fødte 
medlemmer af begge de tværgående fora.  
Der kan herudover være behov for at supplere med yderligere personer med særlige 
kompetencer. 
 
Mødefrekvensen forventes at blive ca. 2-3 møder årligt.  
 
Yderligere oplysninger om Uddannelsesudvalget og Udvalget for Forskning og 
Eksternt Samarbejde kan ses på hjemmesiden http://medarbejdere.au.dk/strategi/  
 
Tidsplan 
Den videre tidsplan er følgende: 
15. november 2015: deadline for høringsinput 
Primo december 2015: beslutning i universitetsledelsen 
Ultimo december 2015: udpegning af medlemmer til et eller to rådgivende fora 
Januar 2016: første møde 
 
Vi ser frem til at modtage jeres input om den fremtidige rådgivning på 
universitetsniveau, herunder om der skal være et eller to fora, formål, 
sammensætning mv. I må gerne sende jeres input senest den 15. november 2015 til 
mail rsy@au.dk 
 
Hvis I har behov for yderligere informationer, er I meget velkomne til at kontakte 
enten Grith Thagaard Loft, gtl@au.dk, 2778 2860 eller Rebekka Sylvest rsy@au.dk, 
2778 2865 
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