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Agenda: 
-Reflektioner efter förra mötet

-Organisation


Reflektioner efter förra mötet 
De ekonomiska principerna är mycket viktiga, tillsammans med tjänstgöringsprinciperna, och det 
är viktigt att dessa är genomtänkta och förankras väl. 


De första tre informationsträffarna på institutionerna har genomförts. De bestod av en kortare 
presentation följt av en frågestund. Frågorna som ställts visar på skillnader i inställning till, samt 
agerande med anledning av, institutionssammanslagningen. 


Organisation 
Inför detta möte delade gruppen upp sig och jobbade fram ett antal möjliga uppdelningar i 
avdelningar, vilka presenterades. Förslagen landade i uppdelningar i två, tre och fyra avdelningar 
men det är svårt att få till jämnstora och logiska grupper (förutom möjligtvis en lösning med två 
avdelningar). Ett av förslagen innehöll en modell för strategiskt arbete ”på tvären” med 
fokusgrupper kring olika teman (människan, energi, material…) som gruppen fann intressant. 


Fördelar och nackdelar med de olika varianterna diskuterades. Det konstaterades att en lösning 
med två avdelningar, där avdelningscheferna även är proprefekter, kan ge en platt struktur med en 
strategiskt ansvarig prefekt som verkar nära avdelningscheferna. Avdelningarnas uppdelning i 
enheter, samt enhetschefernas roll, lämnades för senare diskussioner. 


Gruppen var enig om att labben och verkstäder organisatoriskt skall ligga nära fakulteten och 
infrastrukturen bör vara något sånär jämnt fördelad mellan avdelningarna (alla avdelningar måste i 
alla fall ha ansvar för signifikant infrastruktur). Studierektorernas uppdrag och förankring i 
institutionsledningen måste också vara tydlig. Grundutbildningen på såväl avancerad som 
grundnivå bör vara någotsånär jämnt fördelat mellan avdelningarna.


Gruppen bestämde sig för att lägga in ett extrainsatt möte 22 februari för att fortsätta, och 
kanhända bestämma sig för ett slutgiltigt förslag, om avdelningsuppdelning och andra centrala 
delar av organisationen. Till detta möte kommer några av förslagen från detta möte att utredas i 
mer detalj.


