Instruks for rektor ved Ilisimatusarfik
I medfør af Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik (herefter universitetsloven) § 12 stk. 1 og Statut for Ilisimatusarfik (herefter statutten) § 12 stk. 1 fastsættes
hermed følgende instruks for rektors daglige ledelse:
Rektor tegner Ilisimatusarfik og træffer afgørelse i alle sager, som i universitetsloven og statutten ikke er henlagt til andre instanser.
Rektor skal varetage den daglige ledelse af Ilisimatusarfik og skal i sit virke efterleve de retningslinjer, som universitetsloven, statutten og bestyrelsen fastlægger.
Rektor er over for bestyrelsen ansvarlig for, at Ilisimatusarfik ledes i overensstemmelse med
den til enhver tid gældende lovgivning, Ilisimatusarfiks strategi og bestyrelsens retningslinjer.
Rektor skal lede Ilisimatusarfik efter de normale akademiske standarder og dermed fremme
Ilisimatusarfiks formål efter universitetsloven: at drive forskning og give forskningsbaseret
uddannelse indtil højeste internationale niveau.
Rektor skal sikre, at Ilisimatusarfiks ledelse er fagligt solid med vægt på forskningskvalitet,
faglig udvikling, undervisning efter akademiske standarder og formidling til det omgivende
samfund.
Rektor skal inspirere til og understøtte et godt lærings- og arbejdsmiljø og skal med en åben
og anerkendende ledelsesstil fremme det gode samarbejde på arbejdspladsen. Rektor skal
sikre medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i alle væsentlige
beslutninger og sikre god kommunikation internt i Ilisimatusarfiks organisation.
Rektor skal uden unødigt ophold meddele bestyrelsen, hvis der foreligger omstændigheder,
der kan medføre, at de overordnede retningslinjer for Ilisimatusarfiks virksomhed i konkrete
sager ikke kan efterleves.
Rektor skal gennemføre og i fornødent omfang videreformidle de af bestyrelsen trufne beslutninger.
Rektor skal orientere bestyrelsen om forhold af væsentlig betydning for Ilisimatusarfik.
Rektor skal sikre, at bestyrelsen løbende får de oplysninger, som skønnes nødvendige, for at
bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag.
Rektor skal inddrage bestyrelsen i særlig vigtige og principielle sager, der må formodes at få
betydning for Ilisimatusarfik, dog med undtagelse af rent akademiske anliggender.
Prorektor, universitetsdirektør og institutledere varetager deres opgaver efter delegation
fra rektor. Delegation fra rektor skal ske skriftligt.
Rektor skal indstille væsentlige ændringer af organisationen til bestyrelsens godkendelse.
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Rektor kan indgå eksterne samarbejdsaftaler, der forpligter Ilisimatusarfik. Bestyrelsen skal
orienteres om sådanne samarbejdsaftaler. Samarbejdsaftaler af særlig vidtrækkende karakter skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.
Rektor indstiller årligt et budget for det næste år til bestyrelsens godkendelse. Rektor forelægger samtidig en budgetprognose for de efterfølgende to regnskabsår.
Rektor forelægger hvert trimester en budgetopfølgning for bestyrelsen med relevante nøgletal.
Rektor indstiller årligt Ilisimatusarfiks regnskab til bestyrelsens godkendelse.

Vedtaget af Ilisimatusarfiks bestyrelse 28. september 2017
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