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Møde den: 8. december 2017 kl. 10.30 – 11.30 

Ekstraordinært LSU møde 

Institut for Økonomi 

2632-L261  

 

 

Deltagere: Christel Brajkovic Mortensen, Finn Schøler, Karin Vinding, Mogens 

Dilling-Hansen, Niels Haldrup, Niels Jørgen Relsted, Thomas Munk Laursen og 

Lene Hauschildt (HR) 

 

Afbud: Lene Bavnbek Enevoldsen, 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

ok 

 

2. Opfølgning på seneste referat  
ok 

 

3. Høring om strategisk rammekontrakt 
LSU på institut for Økonomi kan overordnet set tilslutte sig det udarbejdede ma-
teriale omkring den strategiske rammekontrakt og værdsætter den koncise og 
kortfattede fremstilling i oplægget. LSU har dog følgende kommentarer: 
  

         Det blev bemærket, at oplægget flere steder er formuleret på en måde, så-
ledes AU fremstår som værende på et middelmådigt niveau. LSU vil gerne opfor-
dre til, at notatet synliggør, at AU allerede nu har et højt performance niveau i 
forhold til flere af kerneopgaverne. 
  

         LSU drøftede vigtigheden af, at opnåelsen af de indikatorer/mål, som er li-
stet i oplægget, ikke blot indgår i en kvantitativ optælling, men også udarbejdes 
som kvalitetsskabende mål. Det vil dog kræve, at de enkelte mål/indikatorer ud-
foldes på det enkelte fakultet/institut. 
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         I forhold til kerneopgave A - Styrket samarbejde mellem universitetets fag-
ligheder. LSU undrer sig over, at ingen af de strategiske effektmål og mulige indi-
katorer under kerneopgave A er orienteret i forhold til tværfaglighed. Hvordan 
vil tværfaglighed skulle måles fremadrettet? 
  

         I forhold til kerneopgave B – At give forskningsbaseret uddannelse. Her fo-
reslås i oplægget en mulig indikator ”antal undervisningsforløb, der redesignes”. 
LSU gør opmærksom på, at undervisningsforløb hele tiden ændres/forfines i for-
hold til input fra de studerende, i forhold til nye digitale muligheder, i forhold til 
ny forskning etc., og vil dette være at betragte som et redesign? Det vil derfor 
være nødvendigt yderligere at arbejde med denne indikator i forhold til at defi-
nere, hvilke og hvor mange ændringer, som vil udgøre et redesign. LSU mener 
desuden ikke, at et redesign er et mål i sig selv, da det er vigtigt, at ændringer er 
til gode for de studerende og ikke blot udføres i kraft af et mål. 
 

         Kerne opgave C – at samarbejde med private og offentlige virksomheder. 
En mulig indikator nævnes som ”antal forskningsaftaler med virksomheder”. LSU 
bemærker, at et kvantitativt mål ikke kan stå alene, det er nødvendigt at drøfte 
kvalitative mål også i denne sammenhæng. 
  

         LSU foreslår en yderligere kerneopgave ”tiltrækning af eksterne midler”. Da 
niveauet heraf er et vigtigt element for, at AU kan performe som ønsket i hele 
rammeaftalen. 
  

 


