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Den 17. januar 2013 
Kl. 9-10.30 
Mødelokale 021/023, bygning 1431 
Møde nr. 5 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, Kurt Jensen, Per Dalbjerg, Per Dahl, Thomas 
G. Jensen, Trine Susanne Johansen, Peter Balling 
Fast observatør og kopimodtager: Marianne Gammelgaard 
Gæster: Jesper Jühne (punkt 2), Steen Harrit Jakobsen (punkt 3) 
Afbud: Anja Zimmerdahl, Per Dahl, Thomas G. Jensen 
Mødeleder: Jørgen Jørgensen 
Referent: Flemming Larsen 
Deltager pr. videolink: Nina Hvid 
 
 
 

Referat 

 
0. Fremover skal dagsordenen til møderne være mere udførlige m.h.t. beskri-

velse af emner og ønsket til brugerpanelets medvirken. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra møde nr. 4 (Bilag 5.1) (JJ)  
 
Referatet blev godkendt. 

 
 

2. SPARTO, inddragelse af Administrationens brugerpanel som 
strategisk brugerpanel (Jesper Jühne deltager) (Bilag 5.2)  

 
Jesper Jühne indledte med kort at resumere formålet med SPARTO-
projektet og dets organisering. SPARTO-projektet omfatter en række pro-
jekter, der løbende vil tilrette it-systemerne, så de kan understøtte håndte-
ringen af informationer om personer på tværs af hele organisationen. I 
praksis består projektet af en række it-delprojekter og et tværgående im-
plementeringsprojekt.  Til ledelsen af SPARTO er der knyttet to rådgiv-
ningsgrupper. En strategisk referencegruppe og en slutbruger reference-
gruppe.  
 
Slutbruger referencegruppen skal både repræsentere den ”administrative” 
slutbruger såsom institutsekretærer, centerledere, frontoffice medarbejdere 
m.v. Denne gruppe var, mente Jesper Jühne, dækket ind ved deltagelse af 
deltagere i SPARTO’s workshops, hvor deltagerne oprindeligt er udpeget af 
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administrationschefer og chefrådgivere. Spørgsmålet var, om brugerpanelet 
ville bidrage med forslag til suppleringer - f.eks. blandt de ”faglige” slutbru-
gere som videnskabeligt personale og studerende. 
 
Der var enighed om, at det videnskabelige personale burde inddrages. Der 
var også enighed om, at det næppe ville være muligt eller hensigtsmæssigt at 
inddrage dem som faste medlemmer i udvalget. Det blev i stedet foreslået, at 
man sikrede sig det videnskabelige personales viden og synspunkter på 
f.eks. brugerfladerne ved at indkalde videnskabelige medarbejdere til fokus-
gruppe arrangementer, testgrupper eller lignende. 
 
Per Dalbjerg gav tilsagn om, at de studerende gerne ville deltage i arbejdet. 
Anders Roed pegede på, at ledelsen og dekanaterne samt deres medarbejde-
re også var slutbrugere af mange af de administrative systemer. Anders Ro-
ed foreslog derfor, at denne gruppe blev repræsenteret.  
 
Brugerpanelet pegede endvidere på den mulighed, at slutbrugerreference 
gruppen løbende blev tilpasset behovet og de aktuelle spørgsmål, der var til 
debat. 
 
Fra brugerpanelet tilkendegav Aase Pedersen, Karen Viberg og Per Dalbjerg, 
at de gerne ville stille sig til rådighed for opgaven. 
 
 

3. Ydelses- og samarbejdsgrundlag (Steen Harrit Jakobsen delta-
ger) (Bilag 5.3) 

 
I 9. marts 2011 rapporten er det skrevet, at der skal udvikles ydelsesaftaler 
mellem institutter og administrative enheder (SLA’er). Jørgen Jørgensen 
oplyste, at mange drøftelser og diskussioner også med institutledere har 
overbevist om, at man ikke skal opbygge et fast og til dels rigidt system. In-
teressen har derimod samlet sig om at udvikle et dialogværktøj, som kan gø-
re det muligt for institutledere og institutsekretærer at få en direkte dialog 
med administrationen om servicebehovet.  
 
På baggrund af en ret detaljeret beskrivelse af grundlaget for samarbejdet 
mellem administrationen og institutterne har der i efteråret 2012 været af-
holdt mange dialogmøder mellem administrationens funktionschefer og in-
stitutter. 
 
Steen Harrit Jakobsen redegjorde for erfaringerne med møderne. Steen 
Harrit Jacobsen deltog som administrationschef i møderne på Health, men 
erfaringerne fra alle områder er netop samlet op i en fælles evaluering. 
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Nogle temaer gik igen, it-betjeningen, temaet om nærhed i snitfladerne mel-
lem vicedirektørområderne og spørgsmålet om partner og faste kontaktper-
soner som middel til at forbedre samarbejdet. 
 
Steen Harrit Jakobsen mente, at møderne mellem administrationens ledere 
og institutter var meget nyttige. Dels tjente de til en forbedret dialog, og dels 
blev der allerede på møderne truffet en række konkrete aftaler, som kan væ-
re med til at forbedre den administrative service.   
 
De medlemmer af brugerpanelet, der selv havde deltaget i møderne, bekræf-
tede opfattelsen. Der blev dog givet udtryk for, at det var ærgerligt, at op-
følgningen på møderne nogle steder har trukket for langt ud. Fremadrettet 
blev der opfordret til, at man ved planlægningen af møderne skaber mulig-
hed for en mere præcis planlægning af, hvilke funktionschefer institutterne 
har behov for møder med og omvendt. Det vil kunne bidrage til at mindske 
antallet af møder. 
 
Aase Pedersen pegede på, at selvom det var vigtigt, at der var en god dialog 
mellem funktionschefer og institutternes ledelse, måtte man ikke glemme, 
at det var vigtigt at sikre en god dialog mellem de udførende medarbejdere 
internt i den enkelte enhed og mellem disse. 
 
Hverken vicedirektørerne eller institutledelserne kan have fuld viden om al-
le forhold, og der blev derfor opfordret til at lægge problemerne frem for de 
relevante ledelser. 
 
Jørgen Jørgensen takkede for synspunkterne, som han opfattede som en 
opbakning til at fortsætte dialogen. Erfaringerne fra efterårets møder er ved 
at blive samlet og skal også drøftes i universitetsledelsen. Herefter vil der 
blive taget stilling til, på hvilken måde dialogmøderne skal fortsætte frem-
over. 
  
 

4. Eventuelt  
 
Per Dalbjerg foreslog en række emner til behandling i brugerpanelet: 

  
 Et emne kunne være de administrative svartider, der efter hans mening 

flere gange kunne have studiemæssige og andre problemer for den stu-
derende. Per Dalbjerg pegede konkret på en stor ophobning af sager i 
SU-administrationen. 

 
 Man burde drøfte behovet for og mulighederne for at fremme sagsgan-

gen f.eks. ved bedre vejledning og ved at udforme simple formularer 
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m.v. på hjemmesiderne. Et eksempel er sagsbehandlingen ved uden-
landsophold, hvor det kunne lette de studerende, hvis det blev offentlig-
gjort, hvilke fag på de udenlandske universiteter, der allerede var merit-
godkendt. Han efterlyste også en bedre oversigt over hvilke udviklings-
projekter, der var sat i gang. En oversigt vil kunne hjælpe dialogen mel-
lem studerende og administrative medarbejdere i den daglige kontakt. 
Et andet eksempel er, at kursusoversigten er svær at finde rundt i og 
virker meget tung. Endelig nævnte Per Dalbjerg det kommende LMS-
system, som de studerende meget gerne ville involveres i. 

 
 Med henvisning til LMS-systemet beklagede Kurt Jensen, at de medar-

bejdere, der har erfaring med sådanne uddannelsessystemer ikke blev 
inddraget i arbejdet, uanset at de har budt sig til flere gange. 

 
 Nina Hvid ønsker en drøftelse i brugerpanelet om universitetets selv-

betjeningssystemer. Specielt AURUS giver anledning til megen kritik. 
 
   

5. Til orientering 
 

 Næste møde: Den 28. februar kl. 8-9.30 
 


