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 NOTAT

Organisering af administrationen på AU 

Baggrund 
Med udgangspunkt i AU-bestyrelsens godkendelse den 17. juni 2010 af rekto-
ratets indstilling vedrørende den faglige udviklingsproces og den deraf føl-
gende rekonstruktion af AU’s ledelse og organisation nedsættes en arbejds-
gruppe, der skal fremkomme med forslag til den fremtidige organisering af 
administrationen på Universitetet. 
 
Ifølge den besluttede tidsplan skal kommissorium og rammer for arbejdet 
fastsættes i juni 2010. Nedsættelse af arbejdsgruppen skal ske august 2010, 
hvorefter analyse og udkast til rapport forudsættes gennemført i perioden au-
gust 2010 – januar 2011, hvor ny administrativ struktur drøftes og besluttes 
februar 2011. 
 
Arbejdsgruppe- og udvalgsarbejdet 
Rektoratet har anmodet dekanerne om at indmelde forslag til repræsentation 
i den administrative arbejdsgruppe. Dekanerne har indmeldt administrati-
onscheferne med undtagelse af Svend Hylleberg, som har stillet sig selv i for-
slag.  
 
Der indstilles følgende personer til arbejdsgruppen: 
 
Jørgen Jørgensen (fm), Svend Hylleberg, Niels Damgaard Hansen, Per Lind-
blad Johansen, Anders Roed og Søren Trangbæk med sekretariatsbetjening 
fra ledelsessekretariatet. 
 
Som det fremgår, vil de fremtidige fire hovedområder således være repræsen-
teret ved et medlem hver. 
 
Baggrunden for den antalsmæssigt meget snævre arbejdsgruppe skal ses i føl-
gende forslag til tilrettelæggelse af arbejdet. 
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Under hensyntagen til kommissoriet, se senere, nedsættes udvalg, der skal 
kulegrave hvert af følgende områder: 
 

- Økonomi 
- Bygningsdrift 
- IT 
- HR 
- Studieadministration 
- Kommunikation 
- Myndighedsbetjening 
- Betjening af rektorat og universitetsledelse, herunder tværgående op-

gaver 
 
Der skal foretages en opgaveafgrænsning, således at alle relevante områder 
dækkes i udvalgsarbejdet, herunder administrativ støtte til de tværgående, 
rådgivende fora. 
 
Hvert udvalg nedsættes med pågældende vicedirektør som formand og med 
relevant deltagelse af repræsentanter fra hovedområderne. Fsa. udvalget vedr. 
myndighedsbetjening forudsættes Ole Bjørn Hansen at være formand. Arbej-
det med ledelsesbetjeningen foregår dog i et samarbejde mellem rektorat og 
ledende medarbejdere i fællesadministrationen med inddragelse af øvrige re-
levante personer.  
 
Det forudsættes, at udvalgene finder en arbejdsform, som sikrer, at alle rele-
vante interessenter inddrages og høres. Ikke nødvendigvis ved medlemskab af 
udvalgene, men f.eks. ved temadage, dialogmøder, fokusgruppeinterviews og 
site visits.  
 
Udvalgene forudsættes desuden at kortlægge ”sammenlignelige forhold” uden 
for AU. F. eks. på danske og udenlandske universiteter og andre videnstunge 
virksomheder. 
 
Den overordnede arbejdsgruppe fungerer som styregruppe og sikrer ligeledes 
orientering af og inddragelse af medarbejderrepræsentanter. 
 
Styregruppen orienterer på de månedlige møder mellem administrationsche-
ferne og FALK-kredsen om fremdrift i arbejdet. 
 
Tidsplan: Arbejdsgruppen afholder første møde i august måned 2010. Til det-
te møde fremlægges forslag fra vicedirektørerne om personsammensætning af 
de respektive arbejdsudvalg, således at disse kan igangsætte arbejdet hurtigst 
muligt.  
 



 
 
 

   

Side 3/4 

 

 
 

Arbejdsgruppen – ved formanden – aflægger statusrapport på universitetsle-
delsesmøderne i september, november og december måned 2010. Afrapporte-
ring foregår som tidligere nævnt i januar 2011. 
 
Kommissorium for arbejdsgruppen 
Universitetsledelsen har i foråret og forsommeren 2010 drøftet diverse udkast 
til ”Principper for den administrative struktur”. På den baggrund opstilles 
følgende forslag til kommissorium: 
 
”Der nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave senest januar 2011 at 
fremkomme med forslag til den bedst mulige organisering af administratio-
nen på Aarhus Universitet. 
 
Baggrunden herfor er beslutning i AU’s bestyrelse den 17. juni 2010 om den 
faglige udviklingsproces, hvorved Universitetets organisation og ledelsesfor-
hold ændres markant. 
 
Herunder er det væsentligt, at antallet af hovedområder reduceres fra 9 til 4, 
og at dekanerne får ændrede kompetence- og ansvarsforhold med større vægt 
på overordnede og tværgående ledelsesopgaver, herunder strategisk ledelse 
samt sikring af interdisciplinært samarbejde på hele AU. Samtidig påregnes 
ændringer i underliggende organisatoriske enheder, først og fremmest sam-
menlægninger af institutter. Afklaring heraf sker sideløbende med arbejdet 
med den administrative reorganisering. Tilrettelæggelsen af AU’s samlede 
administration skal understøtte den besluttede fremtidige ledelses- og organi-
sationsmodel. Udgangspunktet er således fælles opgaveløsninger, naturligvis 
med mulighed for nødvendige specialtilpasninger. 
 
Endvidere forudsættes arbejdet i arbejdsgruppen at nyde gavn af det gennem-
førte og igangværende arbejde i den administrative forandringsproces på AU.  
 
Arbejdsgruppens arbejde består i at fremkomme med forslag til en organise-
ring af AU’s administration, der sikrer: 

 
- Professionel betjening på højt serviceniveau af ”brugerne”, der for-

sker, underviser, sikrer videnspredning, studerer, osv.  
- Sikker, proaktiv og sammenhængende ledelsesbetjening på alle ni-

veauer 
- Ansvarlig og sikker administration af Universitetets midler 
- En rationel og effektiv anvendelse af administrative og andre ressour-

cer 
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Det forudsættes endvidere, at de administrative opgaver løses via standardi-
sering og digitalisering i videst muligt omfang og med hensyntagen til kritisk 
masse – dog med skyldig hensyn til geografiske forhold.” 
 
AU, den 16. august 2010 
Jørgen Jørgensen 
 
 


