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Organisationsdiagram for BVU*net 

 

Koordineringsrådets medlemmer (KR) har til opgave at koordinere net-

værkssamarbejdet i overensstemmelse med målsætningen og virker igen-

nem sine projektaktiviteter profilerende for BVU*net.  

 

KR's medlemmer er i det første år de medlemmer der blev udpeget ved stif-

telsen, og KR har konstitueret sig på KR-møde den 15/3 2011. 

 

Efter første år vurderes KR’s fremtidige organisering, arbejdsopgaver mv. 

Det er en del af BVU*nets arbejdsopgave det første år at få udredt en fornuf-

tig organisation – herunder en præcisering af KR. 

 

Sekretariatet (SEK) er en stabsfunktion og er ansvarlig for netværkssamar-

bejdets daglige virke. Sekretariatet arbejder med de opgaver, som udstikkes 

af KR formand og KR's fællesbeslutninger. 

 

De enkelte institutioner/institutter (Ins-x) har ansvaret for de aktivite-

ter/projekter (opgaver) som udarbejdes for netværkssamarbejdet. 

 

Arbejder to eller flere institutioner/institutter sammen om aktiviteter/projekter, 

har den enkelte institution/institut ansvaret for egne arbejder og et prorate 

ansvar for projektets hele. 

 

 
  



 

 

Side 2 af 2 sider. Samarbejdsdiagram for BVU*net 
 

Samarbejdet i BVU*net omfatter primært projekter, der organiseres med fle-

re parter som illustreret i nedenstående figur. 

 

I de forskellige projekter (fx projekt ”P1”), kan de enkelte institutioner arbejde 

sammen efter samarbejdsaftaler, som følger de gældende regler for samar-

bejde mellem institutioner/ institutter. I eksemplet består projekt P1 af et 

samarbejde mellem Ins-1 + Ins-3 + Ins-5. Projekt P1 er en projektorganisati-

on, baseret på netværkssamarbejdet i BVU*net. 

 

På sigt er det forventningen, at BVU*net er en part, der modtager henven-

delser fra projektopdragsgivere, og som på baggrund af et detaljeret kompe-

tencekendskab til de enkelte institutioner/institutter, hjælper opdragsgiveren 

med at sammensætte de optimale spidskompetencer til det konkrete projekt 

(opgave). 

 

BVU*net kan deltage i koordinering og etablering af et projekt, men kan IK-

KE deltage i driften af et projekt – det kan alene én eller flere af deltagerne i 

netværkssamarbejdet BVU*net. 

 

Mellem opdragsgiver og de projektansatte institutioner/institutter udarbejdes 

en sædvanlig aftale, idet det forudsættes at projektet har en selvstændig 

projektorganisation og ikke er en del af BVU*net. 

 

Det professionelle professionsansvar for opgaveløsninger er placeret i pro-

jektorganisationen efter dansk rets almindelige regler; og ikke i BVU*net. 


