AARHUS
UNIVERSITET

Modtager(e): dean@bss.au.dk

Notat

Høring: universitetsledelsens løsningsforslag vedr. problemanalysen
LSU er grundlæggende positive overfor ”Universitetsledelsens forslag til beslutninger
som opfølgning på problemanalysen”, som besvarer mange af de uhensigtsmæssigheder, som instituttet har oplevet. Der er ros til udarbejdelsen af rapporten. Der er ligeledes ros til, at rapporten ikke blot angiver problemer men også løsningsforlag.
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Rapporten har vist, at en del af medarbejderne på instituttet har givet udtryk for, at
businessuddannelsernes profil ikke er tydelig nok, og der er divergerende tilkendegivelser og løsningsforslag internt på instituttet. Det er nødvendigt at få synliggjort, om
de forskellige opfattelser er bredt funderet på instituttet. Derfor er der blevet oprettet
en rapportgruppe, som har til opgave at undersøge bl.a. dette. Gruppen skal sammensættes bredt, og Allan nævner, at det er vigtigt, at der deltager andre end medlemmer af institutledelsen i rapportgruppen, fx næstformand i LSU og Institutforum,
men at dette skal afklares på et forestående møde i Institutforum. Rapportgruppen
har til opgave at frembringe et bredt repræsentativt grundlag for udarbejdelse af en
rapport, herunder udarbejde et spørgeskema, hvor det bliver muligt for alle medarbejdere at give deres mening til kende. Disse data skal herefter indgå i en rapport,
som udarbejdes og herefter sendes i høring på instituttet.
Allan understreger, at ledelsen har vurderet, at det er vigtigt, at denne proces foregår
som en bottom-up-proces, således at alle medarbejdere høres i dette spørgsmål.
Det påpeges, at grænsefladerne mellem BADM og ECON opleves udfordrende, og det
efterlyses, hvor denne problemstilling skal adresseres, idet der kan være instituteksterne forhold, der kan influere på institutstrukturen, og det kan være vanskeligt at få
disse afdækket i den nuværende fase. Allan orienterer om, at det er fokus på problematikken, og at det strukturelle er dekanens ansvar. Det pointeres dog, at der er nødvendigt at have et velfungerende samarbejde med BADM pga. de delte uddannelser
de to institutter imellem, og at instituttet har fokus på et godt samarbejde.
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Det drøftes i LSU, at instituttet er meget bredt sammensat, og at der er store forskelle
i forhold til ønsker om organisering og ønsker om medinddragelse. Det påpeges, at
ikke alle har brug for at give sin mening til kende.
Det drøftes yderligere, at oplægget ser ud til at åbne muligheder for i højere grad, at
instituttet opretter underafdelinger.
Lene B. E. orienterede om, at hun har bedt TAP-gruppen samt VIP med administrative opgaver (studieledere, fagkoordinatorer, ph.d.-programudvalgsformand) om input
til, hvordan de administrative snit opleves i dag.

Uddrag fra LSU-møde på Institut for Økonomi den 2. september 2014
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