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Møde den: 27. marts 2015 
Aarhus 
LSU-møde nr. 1 i Forskning og Eksterne Relationer 
 
Til stede: John Westensee, Jeppe Dørup Olesen, Anya Bjørn Vinstrup, Bettina Decker 
Hansen, Claus Palle, Gry Louise Minor Jensen, Lykke Ankersen, Nanna Kodal, Peter 
Damgaard Kristensen, Rikke Märcher Rochat, Lisbeth Lauritsen (HR) 
 
Fraværende: Henriette Zinck-Bramsen 

 

Referat 

 
Ad 1. Præsentationsrunde 
 
JW indledte mødet med at orientere om, at han nu ikke længere er konstitueret vice-
direktør for området, men nu er blevet ansat som vicedirektør. 
Medlemmerne præsenterede sig og fortalte kort om, hvilke afdelinger, de repræsente-
rer i det nye vicedirektørområde. 
 
Ad 2. Forretningsorden for det nye LSU 
 
Der var kommentarer til de enkelte paragraffer i standardforretningsordenen: 
 
§ 6: Der lægges 4 møder ind i medlemmernes kalendere snarest. 
§ 7: Det er aftalt, at det er formand og næstformand, der sammen sætter dagsordenen 
efter at have spurgt ud i baglandet, hvorvidt der er forslag til punkter herfra. 
§ 8: Aftalt, at det er VD, der sekretariatsbetjener LSU. 
§11: Aftalt, at LAMU (Karsten og Anne Marie) inviteres til at deltage i dagsordens-
punkter af fælles interesse. 
 
Enkelte redaktionelle rettelser sendes direkte til Henriette. 
 
Ad 3. Budget 2015 
JW orienterede om, at universitetsdirektøren lægger op til fuld transparens omkring 
AU´s budgetter. Det udsendte budget er et resultat af en større bodelingsøvelse efter 
den nye organisering af vicedirektørområdet. CEI-delen er endnu ikke med. 
Budget 15 blev gennemgået og kommenteret.. Sekretariatspostens lønomkostninger 
ændres snarest, idet 2 medarbejdere flyttes til andre afdelinger indenfor VD-området. 
Samlet set er der tale om en generel fremskrivning fra budget 2014. Det blev tilføjet, 
at ingen af de tilkomne afdelinger har medbragt særlige økonomiske udfordringer. 
Medarbejdersiden takkede for gennemgangen af tallene, som gav et godt overblik og 
en større deltaljeret viden om enkeltposter. 
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JW nævnte, at der i de sammenbragte enheder især har været stor forskel på budget-
tering af kompetenceudviklingsposten. Dog viser regnskabstallene, at forbruget ikke 
har haft så store udsving, som budgettallene viste. Medarbejdersiden ønskede, at der 
sættes særlig fokus på strategisk kompetenceudvikling, herunder karriereudvikling, 
på området fremadrettet, idet der ikke kun tænkes på de økonomiske udgifter til kur-
ser, men også på en strategi for fastholdelse af medarbejdere samt trivsel på arbejds-
pladsen. JW foreslog, at emnet tages nærmere op på et kommende medarbejderse-
minar på Sandbjerg. 
 
Ad 4. Budget 2016-2019 
JW orienterede om, at Økonomi-notatet, der ligger til grund for dagsordenspunktet, 
har været til drøftelse i ASU med blandede kommentarer. Dokumentet har været 
drøftet indgående i universitetsledelsen, og det er væsentligt at præcisere, at det er 
hensigten at finde besparelser i administrationen på 2 % om året uden at anvende 
”grønthøstermetoden”. De planlagte besparelser er ikke et oplæg til nye organisati-
onsændringer, ligesom der er fokus på, at der ikke sker besparelser i fællesadmini-
strationen for derefter at oprette de samme funktioner på fakulteterne eller institut-
terne. Dokumentet blev ligeledes drøftet på dette møde. 
JW gennemgik kommissoriet vedr. analyseopgaven for kommunikationsområdet, 
som han er delt formand for sammen med Kirsten Jensen. Der vil ske inddragelse af 
medarbejdere under analysegruppens arbejde, som skal afdække hele universitetets 
behov og interesser for kommunikationsopgaver. Medarbejdersiden kommenterede, 
at det i den forbindelse også kan være vigtigt, at analysegruppen er i stand til at be-
skrive de serviceforringelser, som en økonomisk besparelse vil medføre. JW var enig 
i, at konsekvensbeskrivelser er vigtige, da kommunikationsopgaver kan virke usynlige 
i mange andre medarbejdergruppers hverdag, og at der ikke er tilstrækkelig viden om 
kommunikationsopgaverne ude i organisationen. LEA-gruppen har givet hinanden 
håndslag på, at budget 2016-2019 ikke skal udvikle sig til en kamp om ressourcer 
indbyrdes, men at det er en fælles opgave at finde intelligente besparelser. 
 
Medarbejdersiden udtrykte en generel bekymring over, at man igen som kommunika-
tionsmedarbejder bliver udfordret på sin opgaveløsning. Dette påvirker medarbej-
dernes generelle trivsel på arbejdspladsen, også set i lyset af den seneste tids omor-
ganisering af især denne medarbejdergruppe. Ledelsessiden udtrykte forståelse her-
for, og opfordrede alle medarbejdere til at komme med deres input til analysegrup-
pens medlemmer.  
 
Ad 5. Eventuelt 
JW ønsker at arrangere et fælles medarbejderseminar (frokost til frokost) den 18.-19.  
august på Sandbjerg, hvor bl.a. synergier og samarbejde, strategier og præsentation 
af LSU blev foreslået som emner. Der nedsættes en gruppe af ledergruppen, der skal 
arrangere seminaret. 
Medarbejdersiden påpegede, at det findes nødvendigt, at de nye medarbejdere fra 
CEI inviteres til noget fælles for afdelingen forinden. 
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JW orienterede om, at der snarest opslås en funktionschef-stilling på Erhvervssam-
arbejde og Teknologioverførsel, og at den daglige koordinering hos TTO indtil stillin-
gens besættelse varetages af Anette og Kristine. På CEI fungerer John Westensee som 
daglig leder, indtil funktionschefstillingen er besat. 
 
Endelig blev der erindret om, at der afholdes sommerfest for fællesadministrationen 
d. 19. juni. 
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Modtager(e): Universitetsledelsen Notat 

 
Fremtidige rammer for de administrative enheder 
 
Indledning 
 
Der skal skabes mest mulig økonomi til de faglige miljøer/institutterne. Derfor har 
universitetsledelsen besluttet, at der hver af årerne 2016-2019 skal ske en effektivise-
ring af administrationen svarende til en årlig reduktion på 2 pct. 
 
Det gælder både Vicedirektørområderne og administrationscentrene. 
 
Alt andet lige vil budgetrammerne for de enkelte vicedirektørområder og de enkelte 
administrationscentre i hvert af årene 2016 – 2019 derfor blive reduceret med 2pct.     
 
Dertil kommer, at USM midler til understøtning af indsatsområder og udviklingspro-
jekter i enhedsadministrationen vil bortfalde fra 2016 og frem. Dette svarer til 13,8 
mio. kr. 
 
Budgetreduktioner på ca. 2 pct. årligt finder sted for flere af de statslige bevillinger – 
herunder også for universiteterne. Gennem de seneste år er det beløb, som universi-
teterne modtager, når studerende består deres eksamener (det såkaldte taksameter) 
eksempelvis blevet reduceret med 2 pct. årligt. Reduktionerne er dermed heller ikke 
udtryk for, at administrationen på AU ikke bidrager til at understøtte universitets-
kerneopgave og til at skaffe indtægter og reducere udgifter for AU. Det anerkendes 
således også, at administrationen leverer en vigtig og værdifuld indsats. Der er alene 
tale om en proces, som med et langsigtet fokus skal frigive flere ressourcer til institut-
terne ved blandt andet at se på vante arbejdsgange og rutiner.    
 
I sammenhæng med ovenstående vil der på flere administrative enheder være en op-
gave i forhold til budgetoverholdelse allerede i 2015. 
 
Initiativer og håndtering 
 



 
 
 

    

Side 2/11 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Ovenstående indebærer, at der er brug for et langsigtet fokus på effektiviseringstiltag 
og i det omfang, at det ikke er muligt at løse opgaven ved effektiviseringer, er der 
endvidere brug for egentlige prioriteringer. Både på de enkelte vicedirektørområder 
på administrationscentrene og  helt overordnet på puljer/fællesudgifter/midlertidige 
bevillinger. 
 
Begrebet effektivisering anvendes i denne sammenhæng som en fælles overskrift for 
initiativer, der har fokus på arbejdsgange, opgaveomlægninger og lignende, hvor der 
ikke i væsentligt omfang er ændringer i det serviceniveau, som tilbydes. 
 
Prioritering anvendes i denne sammenhæng som overskrift for initiativer som inde-
bærer et ændret serviceniveau, enten i form af lavere service på eksisterende opgaver 
eller bortfald af eksisterende opgaver og indsatser.  
 
Puljer/fællesudgifter/ophør af projektbevillinger vedr. bl.a. IT-licenser, elevpulje, in-
frastruktur, tilskud til forskellige formål mv. Umiddelbart forventes, at det er muligt 
at identificere besparelser på dette område på 20-30 mio. kr. over de nærmeste år. 
Provenuet herfra anvendes som udgangspunkt til bl.a. at finansiere bortfaldet af USM 
midler, og kan indgå i budgetgrundlaget for de administrative enheder.   
 
 
Effektiviseringer 
 
Betydelige dele af de administrative opgaver varetages i et samspil mellem Vicedirek-
tørområder og administrationscentrene. Desuden er flere opgaver baseret på fælles 
procedurer og systemanvendelse, hvorfor det giver god mening at gennemføre en 
række tværgående analyser. 
 
På den baggrund er det nedenfor udarbejdet en foreløbig oversigt over område hvor 
det på tværs af administrationscentre og vicedirektørområder vurderes muligt at ef-
fektivisere opgavevaretagelsen. De tilknyttede beløb er foreløbige, og skal opfattes 
som målsætninger. Potentialet for effektivisering vil være forskellig for de enkelte 
administrative enheder 
 

o Biblioteksområdet  5-10 mio. kr.  
o Rejseafregning  5-10 mio. kr.  
o Tidsallokering  5-10 mio. kr. 
o IT projekter   4-12 mio. kr. 

 EDDI* 
 Digital eksamen* 
 Blackboard* 
 Tjek and Go 
 IT arbejdspladsen 
 PHD planner 
 Evt. nye ideer – f.eks. digitalpost mv.  



 
 
 

    

Side 3/11 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

o Rengøring  3-10 mio. kr. 
o Teknisk drift  2-4 mio. kr. 
o Konsulentydelser 2-4 mio. kr.  

 
Det er endvidere vurderet, at der er en række områder, hvor der med fordel kan 

udarbejdes nogle mere omfattende analyser, hvor tidsrammen er længere: 
o Gennemgang af uddannelsesområdet. Analyse igangsat februar 2015. 

Omfatter gennemgang af budget, gennemgang af arbejdsgange mm. 
Forventet afslutning ultimo 2015. Forventet resultat 5-8 mio. kr. (her-
til kommer provenu af relevante IT projekter (* markerede) 

o Gennemgang af IT-området. Brugersupport og generel organisering. 
Forventet resultat 5-8 mio. kr. Hertil kommer at der er igangsat en 
ekstern vurdering af IT området 

o Gennemgang af kommunikationsområdet. Forventet resultat 4-6 mio. 
kr. 

o Gennemgang af HR-området. Analysen omfatter bl.a. snitflader i for-
skellige dele af enhedsadministrationen. Desuden indgår det allerede i 
gangsat arbejde med bl.a. samarbejdsfalder på Ph.d området og kom-
petenceudvikling i analysen. Forventet resultat 3-5 mio. kr.  

 
 

Prioriteringer (og indarbejdelse af effektiviseringspotentialer) 
 
Det vurderes umiddelbart, at der i varierende omfang, også vil være brug for egentlige 
prioriteringer på de enkelte administrative områder. 
 
Den konkrete prioritering på administrationscentrene varetages i sagens natur på fa-
kultetsniveau. Ligesom det også afgøres på fakultets niveau, i hvilket omfang og 
hvordan resultatet af de tværgående effektiviseringsanalyser skal indarbejdes i admi-
nistrationsbudgetterne. 
 
De konkrete prioriteringer på vicedirektørområderne skal ske i tæt dialog med fakul-
teterne og institutterne.  Der er allerede fremkommet konkrete indspark fra dekaner-
ne i forhold til eventuelle prioriteringer. Det lægges til grund, at det aftales med den 
enkelte dekan, hvorledes der på fakultetsniveau tilrettelæges en bred og inddragende 
proces. 
 
 
Medarbejderinddragelse 
Dette notat drøftes på ASU/LSU møder i marts måned 2015.  I takt med at der kom-
mer ny viden på analyser/prioriteringsområder drøftes dette løbende i relevante 
samarbejdsudvalg. 
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I en række af analyserne vil der blive brug for at trække på medarbejderenes ideer og 
input. Måden hvorpå dette kan gøres vil være forskellig, men det vil indgå som et 
element i en række analyser. 
 
 
Personalepolitik 
Der tale om en tilpasning af den samlede administration over et 4-5 årigt perspektiv. 
Dette giver rum og plads til at tænke langsigtet og til at minimere de personalemæssi-
ge konsekvenser. Konkret betyder det, at der skal være tilbageholdenhed i den omtal-
te periode med hensyn til besættelse af faste stillinger. Omvendt kan der være behov 
for at besætte ledige stilligner midlertidigt indtil de fremtidige rammer og priorite-
ringer er på plads.  
 
Der kan også være et behov for kompetenceudvikling, således at der opnås en større 
fleksibilitet i opgavevaretagelsen.   
 
 
 
Tidsplan 
2015 
Uge 6 – 50 Analyse på uddannelsesområdet (herunder vurdering af rationalise-

ringsgevinster sfa relevante IT projekter og øvrige større opgaver 
f.eks. fremdriftsreform og institutionsakkreditering)  

 
Uge 8   Kommunikation i LSU/personale på uddannelsesområdet 
 
 
Uge 10 og 11 Drøftelse af notat og proces i Universitetsledelsen 
 
Uge 13 Drøftelse i ASU/LSU. Håndtering af bemærkninger fra SU systemet-

Generel opfølgning/orietering  på efterfølgende  ASU/LSUmøder  
  Generel kommunikation i de enkelte administrative enheder  
 
Uge 13-24  Nedsættelse af analysegruppe/ gennemførelse af analyse på: 

• Rejseafregning 
• Tidsallokering 
• Biblioteksområdet 
• Rengøringsområdet  
• Effektiviseringspotentialer sfa IT projekter (Tjek and Go, IT 

arbejdspladsen) 
• Puljereduktion 
• Konsulentydelser i enhedsadministrationen.  

Uge 13-24  Drøftelse mellem dekan og universitetsdirektør om indspark til priori-
teringsområder på VD områderne. Tilrettelæggelse af konkret proces 
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Uge 13-24 Gennemgang af puljer/nye projekter og opgaver i 2016 og efterføl-

gende år 
 
 
Uge 14-30 Nedsættelse af analysegruppe (pilotprojekt) på IT support. 
  Generel vurdering af organisering m.v. på IT området. 
 
Uge 14-30  Nedsættelse af analysegruppe på kommunikationsområdet. 
  Generel vurdering af ydelser og snitflader på området.  
 
Uge 25  Seminar i LEA, foreløbig opsamling og overblik 
 
Uge 34  Status på igangsatte analyser. (Midtvejsstatus på Uddannelse og IT) 
  Drøftelse i universitetsledelsen. 
   
 
  
Uge 40  Samlet opsamling: 

• Drøftelse på Universitetsledelsesmøde 
• Drøftelse i LSU/ASU 
• Generel kommunikation  

 
Uge 40-52 Udmøntningsplaner for 2016-2019 
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Bilag 1: 
Kommissorier for tværgående analyser og effektiviseringsområ-
der  
 

• Generelt er der alene tale om forslag/udkast i stikordsform. 
• Med mindre andet er angivet, skal analyserne være færdige i uge 24. Der 

kan for det enkelte projekt udarbejdes en mere detaljeret tidsplan.  
• For alle projekter skal der tages stilling til profilen for indfasning. Det vil 

sige besparelsespotentiale i hhv. 2016, 2017, 2018 og 2019.  
• For alle projekter bør der ske en vurdering af besparelsespotentialet fordelt 

på enheder i enhedsadministrationen (primært vicedirektørområder og 
administrationscentre). 

• Produktet for de enkelte analyser vil være beskrivelser/redegørelser for po-
tentielle budgetreduktioner. Der kan evt. udarbejdes flere alternative for-
slag. Forslagene skal inddrage konsekvenser af reduktionerne.  

• For hvert enkelt område sikres inddragelse af relevante medarbejdere.  
• Den indledende analyse frem mod uge 24 skal afdække mulighederne for 

budgetreduktioner og effektiviseringer. Den nærmere implementering af-
dækkes efterfølgende, idet det lægges til grund, at det afgøres på fakultets 
niveau i hvilket omfang, og hvordan resultatet af de tværgående effektivise-
ringsanalyser skal indarbejdes i administrationsbudgetterne. 

• Der vil i analyseperioden kunne ske ændringer i bemandingen, hvor dette 
er relevant.  

• Koordineringen og afrapportering af de forskellige analyser sker til univer-
sitetsdirektøren via LEA. Herefter til universitetsledelsen.  

• Status på analyserne afstemmes med dekanerne på månedlige møder med 
universitetsdirektøren og administrationscheferne.  

 
 
Kommissorium for rejseafregning: 

• Kortlægning af arbejdsprocesser ”end to end”. Herunder ressourceanven-
delse både i administrationscentrene samt fakulteterne og på vicedirektør-
områderne.  

• Opgørelse af antal rejseafregningssager fordelt på relevante kategorier og 
områder. 

• Indhentning af erfaringer/nøgletal fra andre universiteter/evt. sygehuse. 
• Forslag til fremtidig procedure, herunder forslag til rationalisering i stør-

relsesordenen 5-8 mio. kr. (herunder mulighed for anvendelse af stikprøve 
i stedet for fuld kontrol). 

• Inddragelse af revision i forhold til fremtidige procedurer. 
 
Arbejdsgruppe: 
Niels Jørgen Rasmussen 
Arne Skov 
Lise Mortensen 
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Administrationschef fra enten HE eller ST 
1-2 repræsentanter fra økonomifunktionerne på fakulteterne 
2 repræsentanter fra Institutsekretariater (En fra BSS og en fra HE eller ST) 
 
Kommissorium vedr. Biblioteksområdet 
Opgaven for arbejdsgruppen omkring biblioteksområdet: 
Der udarbejdes (få) centrale nøgletal på tværs af bibliotekerne i AUL. Nøgletallene 
kan bl.a. sætte i forhold til udgifter til løn og driftsudgifter. På baggrund af nøgletal-
lene skal arbejdsgruppen komme med forslag til mulige budgetreduktioner, herunder 
forslag til mere effektive arbejdsgange og indkøbsprocesser.  
For det andet kan analysen evt. kortlægge visse centrale ydelser og estimere omkost-
ninger til disse ydelser på udvalgte enheder. Målet er på baggrund af disse input, at 
gennemføre drøftelser med udvalgte dekaner om en skærpet prioritering af kerne-
funktioner. 
 
Arbejdsgruppe: 
Kristian Thorn 
Nikolaj Harbjerg 
Ole Jensen 
Per Lindblad Johansen, Bibliotekschef, Uddannelse 
Susanne Dalsgaard Krag, Biblioteksleder, BSS  
Ditte Jessing, Biblioteksleder, Emdrup  
 
Kommissorium vedr. Tidsallokering (Gennemgang af Økonomimodel) 
Tidsallokering (sags- og ressourcestyring) skal ske, der hvor det giver værdi for opga-
veudførelse eller som følge af eksterne krav. IT-projekt om tidshåndtering forventes 
implementering ved udgangen af 2015, som pilotprojekt – herefter på øvrige områ-
der.  
 

• Forslag til fremtidige arbejdsgange i forhold til, hvor tidsallokering (sags- 
og ressourcestyring) fortsat skal ske, og områder hvor der ikke længere skal 
ske en tidallokering 

• Vurdering af eventuelle konsekvenser for budgettering/bogføring 
• Vurdering af rationaliseringsgevinster. Der skal sigtes efter rationalise-

ringsgevinster i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. fordelt på såvel vicedirek-
tørområde som på administrationscentre 

• Vurdering af øvrige konsekvenser 
• Inddragelse af revision i forhold til ny model for tidsallokering/sags- og 

ressourcestyring 
• Der ses ikke, som en del af analysen, på den del af økonomimodellen, som 

handler om fordelingen af budget mellem fakulteterne 
• Analysen skal koordineres med arbejdet omkring nyt system til tidshåndte-

ring 
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Arbejdsgruppe: 
Niels Jørgen Rasmussen  
Anette Svejstrup 
Økonomichefer for alle fakulteter 
 
Der er alene tale om at undersøge mulighederne for enklere modeller til tidsalloke-
ring. Den videre afdækning og tekniske implementering vil finde sted efterfølgende.  
 
Kommissorium vedr. IT projekter 

• Gennemgang af PID på eksisterende større projekter (Tjek and Go, IT ar-
bejdspladsen). 

• Konkret vurdering af ændringer i arbejdsgange og vurdering af rationalise-
ringsgevinster for de større IT-projekter 

• Der skal sigtes efter minimum 4-8 mio. kr. som følge af eksisterende pro-
jekter. 

• Forslag til nye IT projekter som vurderes at medføre rationaliseringsgevin-
ster i størrelsesordenen 4-6 mio. kr. 

• Der skal sikres koordinering med analysen på Uddannelse, hvor der også 
ses på større IT-projekter.  

 
Arbejdsgruppe: 
Jane Kraglund/VD for IT 
Kristine Staugaard Thomsen 
Steen Harrit 
 

Vicedirektørområder med systemejerskab, som er berørt af de større projekter, kan 
inddrages.  
Det kan overvejes at inddrage evt. referencegruppe, som sikrer koordinering i forhold 
til studerende, VIP, institutsekretariater mv.  
 
Kommissorium vedr. Rengøring 

• Opgørelse af eksisterende udgifter, frekvenser og serviceniveau. 
• Vurdering af rationaliseringsmuligheder. Det forventes, at der skal anven-

des ekstern bistand. 
• Evt. sammenligning med øvrige lignende bygninger på andre institutioner 

(Kommuner, VIA, gymnasier mv.). 
• Målsætning er identifikation af reduktioner i størrelsesordenen 3-10 mio. 

kr. (På længere sigt kan potentialet være større).  
 
Arbejdsgruppe: 
Jane Kraglund 
Berit Kornbæk Boisen 
Tekniske chefer fra alle fakulteter 
 
Kommissorium vedr. Konsulentydelser:  
• Hvert enkelt Vicedirektør og evt. administrationschef udarbejder evt. i 

samarbejde med Økonomi og Bygninger et overblik over brugen af konsu-
lentydelser på eget område.  

• Det bør fremgå, om konsulentydelserne skal/kan udbydes  
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• Det bør endvidere beskrives, hvordan brugen af konsulentydelser og udgif-
terne hertil kan begrænses – evt. ved ansættelse af eget personale.  

• Oversigten kan tage udgangspunkt i de nye primo budgetter for 2015, hvor 
konsulentydelser netop er udskilt i deres egen gruppering.  

• Målsætningen for analysen er således et samlet overblik over brugen af 
konsulentydelser i administrationen.  Analysen bør evt. efterfølgende udvi-
des til øvrige dele af universitetet.  Målsætning om besparelse svarende til 
ca. 2-4 mio. kr.  

 
Arbejdsgruppe:  
Louise Gade 
Indkøbschef Anne Sofie Hedeman 
 
Alle VD/adm.chefer skal bidrage (jf. ovenstående). Det er primært på VD-områderne, 
der er konsulentudgifter og mindre omfang på de administrative centre.   
 
Analyse af IT området (brugersupport mv) 

• Der foretages en analyse af IT området – primært med fokus på bruger-
supporten. Analysen kan også afdække andre dele af organiseringen på IT-
området.  

• Det afdækkes om brugersupporten kan tilrettelægges mere rationelt mel-
lem IT og Digitale medier og administrationscentrene – og mellem admini-
strationscentrene. 

• Som en del af analysen afdækkes de nuværende udgifter til brugersupport, 
og der udarbejdes evt. centrale nøgletal på tværs af fakulteterne.  

• Der udarbejdes forslag til en mere rational organisering af IT brugersup-
port. 

• Det anbefales, at der startes med to fakultet som pilotprojekt. 
 
Arbejdsgruppe: 
Jane Kraglund/VD IT 
Steen Harrit 
Niels Damgaard 
Søren Christensen 
Mads Rasmussen 
 
Analyse af uddannelsesområdet 

• Der henvises til særskilt forløb desangående 
 
Analyse af HR området 
Med udgangspunkt i Universitetsledelsens beslutning af 28. januar er der nedsat en 
arbejdsgruppe der skal afklare samarbejdsflader m.v. på PHD området. Det forventes 
at denne arbejdsgruppe er færdig sommeren 2015. Hertil kommer at der er igangsat 
en særskilt proces vedr. kompetenceudvikling. 
  
Disse indspark danner rammen for en videre analyse af HR området. Analysen skal 
herudover sætte fokus på samspillet mellem AU HR og administrationscentre samt 
samspillet mellem administrationscentre og institutsekretariater.  Endvidere indgår 
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samspillet mellem AU HR og AU økonomi samt samspillet mellem HR og Økonomi 
på administrationscentre. Endeligt indgår samspillet mellem AU HR og AU IT. 
 
Der skal endvidere ske en vurdering af muligheder for yderligere standardisering og 
digitalisering af HR processer (overlap til bl.a. Check and go) 
  
Målsætningen er at identificere effektiviserings og prioriteringsområder på 3-5 
mio.kr. 
  
Analysegruppen nedsættes inde sommerferien og forventes afsluttet i uge 50 
  
Arbejdsgruppe: 
Jane Kraglund 
Louise Gade 
1 - 2 administrationschefer 
1-2 HR leder på administrationscentre 
1 funktionsleder fra AU HR 
 
Analyse af kommunikationsområdet 
Der foretages en analyse af alle ydelser og samarbejds- og snitflader på kommunika-
tionsområdet på hele AU, og ressourceforbrug afdækkes. Ønsker til den fremtidige 
kommunikationsindsats afdækkes via dialog med de mange forskellige brugere på 
AU. Der vil også blive foretaget en benchmarking af kommunikationsområdet i for-
hold til sammenlignelige institutioner. 
 
Dette resulterer forhåbentlig i en række forslag til effektiviseringer inkl. mulige ser-
vicereduktioner. Det samlede mål for effektiviseringer er 4-6 mio. kr. Konsekvenser-
ne af servicereduktionerne vil blive beskrevet, herunder om visse opgaver med fordel 
kan løses eksternt. 
 
Arbejdsgruppe: 
John Westensee (delt formand) 
Kirsten Jensen (delt formand) 
Vicedirektør for IT og digitale medier.  
Store-KUK 
2 administrationschefer 
Evt. Louise Gade 
 
Store-KUK består af de fire kommunikationschefer fra fakulteterne (Aase Bak, Ulla 
Krag, Signe Hvid Maribo og Elin Møller), samt de fire tidligere Backofficechefer 
(Svend Aage Mogensen, Steffen Longfors og Anders Frølund) samt Anders Correll. 
 
Kommissorium for Bygningsmodel 

• I forbindelse med afdækning af snitflader mellem administrationscentrene 
og Økonomi og Bygninger skal der ses på økonomimodellen på bygnings-
området, som vurderes at være kompliceret pt.  
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• Der henvises til særskilt kommissorium for denne undersøgelse. Belysning 
af bygningsmodel forventes at ske efter sommerferien 2015.   

 
Arbejdsgruppe for snitflader: 
Niels Jørgen Rasmussen 
Charlotte Lyngholm 
Berit Kornbæk Boisen 
Niels Damgaard 
Steen Harrit 
Ole Jensen 
Tekniske chefer for alle fakulteter 
 
Når gruppen efter sommerferien 2015 ser på økonomimodellen på området inddra-
ges et antal økonomichefer/repræsentanter fra Økonomi på fakulteterne i gruppen.  
 
Efter afklaringen af snitflader på området vil gruppen desuden afdække, om der kan 
findes effektiviseringer i forhold til den tekniske drift samt på grønne områder. Dette 
arbejde vil bl.a. omfatte: 
 

• Opgørelse af eksisterende udgifter og opgavevaretagelse på området 
• Vurdering af muligheder for effektivisering/prioritering i størrelsesorde-

nen 2-4 mio. kr. (potentialet kan evt. være højere) 
• Der kan evt. anvendes ekstern bistand 

 
Da denne analyse afventer afklaring af snitflader vil besparelsespotentialet tidligst 
være afdækket i efteråret 2015. Det vurderes derfor, at en evt. besparelse først vil ha-
ve effekt fra 2017 og frem.  
 
 
Gennemgang af fællesudgifter 
Fællesudgifter som vedr. bl.a. IT-licenser, elevpulje, konsulentydelser, infrastruktur 
mv. forventes reduceret med ca. 20-30 mio. kr. Reduktionerne sker f.eks. ved at se på 
ubalancer ved regnskab 2014. Desuden skal det afdækkes, om finansieringsbehovet 
til nye projekter og opgaver kan reduceres i 2016 og frem (i 2015 er der afsat 23,7 
mio. kr. til disse opgaver).  
 
Arbejdsgruppe: 
LEA (Økonomi og Bygninger koordinerer).  
 


