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Den 27. september 2012 
Kl. 9.00-10.30 
Rektoratets mødelokale, lokale 228, bygning 1430 
Møde nr. 2 i Administrationens brugerpanel  
Faste deltagere: Jørgen Jørgensen, Flemming Larsen, Christina Breddam, Karen 
Viberg, Anja Zimmerdahl Hansen, Nina Hvid, Lone Larsen, Maja Kjær Sloth, Ruth 
Laursen, Aase Pedersen, Anders Roed, Bjarke Paarup Laursen, Kurt Jensen, Per Dal-
bjerg, Per Dahl, Thomas G. Jensen, Trine Susanne Johansen, Peter Balling 
Fast observatør og kopimodtager: Marianne Gammelgaard 
Gæster: Sandra Trefzner, Bjørg Tulinius (punkt 2), Søren Trangbæk (punkt 3) 
Afbud: Anders Roed, Bjarke Paarup Laursen, Kurt Jensen, Lone Jensen, Thomas G. Jen-
sen, Maja Kjær Sloth. 
Desuden deltog: Morten Schallburg Jensen (mn@biokemi.au.dk) og Heidi Klokker 
Mødeleder: Jørgen Jørgensen 
Referent: Flemming Larsen 
 
 

Referat 

 
1. Godkendelse af referat fra møde nr. 1 (Bilag 1.1) (JJ) 

 
Godkendt med en enkelt rettelse: Per Dahls mail-adresse er: 
litpd@hum.au.dk 

 
2. Oplæg om intern kommunikation  

 Præsentation af Medarbejderservice (Sandra Trefzner) 
 UNIvers processen – hvilke ideer har vi? Herunder kommu-

nikation til de studerende (Bjørg Tulinius) 
 Indsatsområder på den interne kommunikation (Christina 

Breddam) 
 Evt. feedback på/evaluering af Administrationens Nyhedsbrev 

(Christina Breddam) 
 

Sandra Trefzner redegjorde for arbejdet med den nye service på hjem-
mesiden ”Medarbejderservice”. Baggrunden er oplysningerne om admi-
nistrative emner, der hidtil har været organiseret efter den organisatori-
ske opdeling. Medarbejderservice søger at samle al administrativ infor-
mation og organisere indholdet efter brugernes behov, således som det 
er dokumenteret ved en række brugerinterviews m.v. samt ved de hidti-
dige opslag i informationerne. Endvidere udvikles der et emneregister, 
så brugerne kan søge direkte på den oplysning, man går efter. 

 
Bjørg Tulinius orienterede om arbejdet med udvikling af det nye  
UNIvers. Det tidligere UNIvers har været opfattet som for koncentreret 
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om 8000C, og der har været uklarhed om, hvem der er den egentlige af- 
sender af bladet. Drøftelserne, der er gennemført i flere arbejdsgrupper  
og i forbindelse med en fælles inspirationsdag, har ført til en beslutning  
om, at vi fortsat skal have et fælles AU-medium. Det skal være præget af  
debatskabende og dybdeborende artikler, og den redaktionelle linje skal  
sikres gennem nedsættelse af en redaktionskomité. Beslutningen omfat- 
ter også en vedtagelse af ændringer på nettet, hvor man bl.a. vil arbejde  
for en tydelig opdeling mellem meddelelser og nyheder. 

 
Christina Breddam beskrev overvejelserne i forbindelse med forberedel-
sen af en strategi for den interne kommunikation. Den interne kommu-
nikation skal bl.a. være med til at binde organisationen sammen og op-
bygge og udvikle en fælles AU-identitet på tværs af den organisatoriske 
og geografiske spredning. De mange mål med den interne kommunika-
tion sker dels ved udviklingen af kommunikationslinjerne og de digitale 
platforme og dels ved en række kurser, der skal støtte kommunikations-
kompetencen bl.a. hos universitetets ledere. 

 
Brugerpanelet pegede på det væsentlige problem, at det er uklart hvilke 
typer af information, der skal findes på hvilken af de alt for mange for-
skellige platforme. Brugerne søger deres information i det nære miljø. 
Allerede på hovedområdeniveau - og i særdeleshed på AU - er det svært 
at orientere sig. Hvis man skal være opdateret, skal man følge med man-
ge steder - blandt andet med den konsekvens, at man får den samme in-
formation mange gange. Der skal skabes en gennemskuelig og klar op-
deling af indholdet på de enkelte platforme.  

 
Der er rigtige takter i den nye medarbejderside. De studerende savner i 
høj grad en tilsvarende studenterserviceside opdelt på studenterrelevan-
te emner. Når en studerende støder på vanskeligheder, henvises de ofte 
til studievejledningen. Men hvor er den? Det er nærmest umuligt at fin-
de den korrekte oplysning på de mange hjemmesider. 

 
Udover at der skal skabes en præcis afgrænsning mellem de forskellige 
medier og platforme, mellem nyheder og meddelelser samt servicevej-
ledninger, skal der skabes klarhed over, hvad der kommunikeres på AU-
niveau, og hvad der kommunikeres på det enkelte hovedområde. 

 
Mængden af information udgør i sig selv et problem. Mængden oversti-
ger, hvad medarbejdere og studerende kan overkomme at følge med i. 
Brugerpanelet opfordrer klart til en meget mere kritisk prioritering af, 
hvilke emner der kommunikeres til hvem, således at det kun er den 
nødvendige kommunikation, der rammer den enkelte. Nyheder må op-
søges af den enkelte efter behov, og de skal være let tilgængelige. 
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Det er en selvstændig vanskelighed, at der ikke er en entydig organisato-
risk opdeling på for eksempel institutniveau. Det betyder, at al kommu-
nikation fra institutledelsen, hovedområdet og AU-niveauet, der kan ha-
ve betydning for nogle institutmedarbejdere, sendes ud en masse og 
rammer alle medarbejder ofte fra flere sider. 

 
 

3. Etablering af fælles registreringsramme på AU (på vej mod en 
fælles økonomistyringsmodel) (Søren Trangbæk)  
 Faseopdeling af implementeringen 
 Uddannelse af økonomimedarbejderne i det nye Navision 
 Status på etablering af fælles registreringsramme 

 
Søren Trangbæk gennemgik bestræbelserne på at udvikle en fælles øko-
nomistyring på AU. Udgangspunktet er et meget fragmentarisk regn-
skabssystem med 4 uafhængige bogføringskredse og med forskellig an-
vendelse af delsystemer. På ST er der således 4 forskellige økonomisty-
ringsmodeller, og 3 institutter benytter to forskellige systemer. Det ska-
ber betydelige vanskeligheder med hensyn til økonomisk overblik.  
 
I første række arbejdes der med at samle alle de hidtidige systemer i en 
fælles bogføringskreds. Manøvren er gennemført i september, men der 
udestår fortsat en lang række kontroller af, om konsolideringen er lyk-
kedes korrekt. Det nye registreringssystem er bygget op over den nye or-
ganisation. Det fælles system er Navision Stat, som i forvejen er kendt af 
alle, og der er ikke væsentlige nye funktionaliteter.  

 
I en senere fase vil der blive arbejdet med aktivitetsbaseret budget og 
regnskab. 

 
Det blev anerkendt af brugerpanelet, at de store regnskabsmæssige om-
lægninger var nødvendige bl.a. som følge af den ændrede organisering, 
som kalder på en fælles registreringsmetode. Der blev spurgt ind til, 
hvilken forskel brugerne vil opleve med det nye system i forhold til det 
gamle system. Systemet ændrer ikke ved den gennemførte ændring af 
organisationen, men systemet vil gøre det muligt at udvikle nogle meget 
mere brugervenlige rapporter, så der er grund til at forvente, at f.eks. in-
stitutsekretariatsledere og forskningsledere samt projektejere vil opleve 
en betydelig bedre og mere overskuelig information om den økonomiske 
situation.   

 
De studerende fremførte, at der sad mange studerende i forskellige råd 
og nævn, der kan have behov for en større indsigt i universitetets budget 
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og regnskab. ST gav tilsagn om at medvirke til at give de studerende 
denne indføring, hvis Studenterrådet for eksempel vil arrangere et min-
dre kursus i regnskabssystemet for de studerendes repræsentanter i råd 
og nævn. 

 
 

4. Status og drøftelse af de omfattende flytninger af studerende og 
medarbejdere på Arts og BSS, herunder erfaringerne i forbindel-
se med studiestarten august/september. (JJ)  

 
Jørgen Jørgensen erkendte, at studiestarten i september 2012 på Arts og 
BSS har voldt flere problemer end normalt. Årsagen skal dels søges i de me-
get store omflytninger op til semesterstart på BSS og Arts og de hermed for-
bundne IT-problemer. Der har desuden været nogle problemer med STADS, 
der har betydet, at nogle studerende ikke kunne optages på hold m.v.  Loka-
leplanlægningsværktøjet har heller ikke været optimalt, hvilket blandt andet 
hænger sammen med de mange nye lokaler og studier, der skal lægges ind i 
systemet og med, at lokalebookningen er gennemført via to uafhængige sy-
stemer. Der har også været problemer med at få alle leverancer af møbler og 
udstyr effektueret. 

 
Det blev under debatten fremhævet, at det fortsat skal kommunikeres, at de 
mange ændringer - specielt de store omflytninger - er en fortsat og lang-
strakt proces. Opgaven er ikke løst med, at medarbejderne fysisk er flyttet til 
nye lokaler.  
 
Det er foruden de studerende først og fremmest den enkelte underviser, der 
oplever problemerne og dem, der oplever usikkerheden. Flere af undervi-
serne er eksterne medarbejdere, der typisk har endnu sværere ved at navige-
re i situationen.  
 
Fremadrettet vil det være en god ide at overveje hvilke medarbejdere og stu-
derende, der direkte vil blive berørt, og som formentlig vil opleve problemer 
med ændringerne. Der må rettes en direkte kommunikation til disse medar-
bejdere og studerende. Endvidere vil det være en god ide, hvis man på de 
mest kritiske tidspunkter opretter en velinformeret lokal vejledning og 
hjælp, hvor studerende og undervisere kan henvende sig.  
 
Medvirkende til problemerne er også, at der fortsat er mange administrative 
medarbejdere, der endnu ikke er kommet helt på plads - forstået på den 
måde, at de fortsat har arbejdsopgaver, som de ikke kan slippe i den gamle 
organisation. Endvidere er problemerne ikke blevet mindre af, at den inter-
ne organisering på institutterne endnu ikke alle steder er kendt og lagt fast. 

 



 
 

    

Side 5/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Brugerpanelet konstaterede, at den næste studiestart allerede er til februar 
2013. På den baggrund ønsker panelet på det næste møde at drøfte de IT- og 
studieadministrative udfordringer ved den kommende studiestart i februar 
2013 - herunder hvordan de konstaterede problemer i september er blevet 
tacklet, og hvordan det sikres, at de direkte berørte studerende, undervisere 
og institutpersonale bliver rustet til eventuelle problemer.  Eventuelt vil det 
til dette emne være en god ide at invitere repræsentanter for administrati-
onscheferne. 

 
Endelig ønsker brugerpanelet som et selvstændigt punkt at drøfte IT-help 
desk og support-spørgsmålet. 
 
 

5. Næste møde 
 Onsdag den 24. oktober kl. 13-14.30 

 
 

6. Eventuelt (5 minutter) 
 

Brugerpanelet ønsker, at dagsordenen fremadrettet indrettes, så det bliver 
mere tid til debat i mellem paneldeltagerne. 


