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Notat 

Eftersyn af administrationen på Arts 

Baggrund 

 

Som en del af opfølgningen på problemanalysen og universitetsledelsens beslutninger 

den 22. oktober 2014 er det ledelsesmæssige og personalemæssige ansvar for Admi-

nistrationscenter Arts (ACA) overgået til administrationschefen, og administrationen 

har i de efterfølgende måneder været gennem et eftersyn.  

 

Målet med eftersynet er at tilrettelægge den administrative betjening i henholdsvis 

ACA, på institutsekretariaterne og i fakultetssekretariatet, så ydelser og serviceniveau 

svarer til de faglige miljøers behov.  Ligeledes er det et mål at nå frem til en forvent-

ningsafstemning om serviceniveauet og en fælles prioritering af ressourcerne inden 

for den givne økonomisk ramme.  

 

Processen på Arts 

 

 Nedsættelse af arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen udpegede en række 

punkter og emner, den fandt relevant at tage op på de efterfølgende dialog-

møder. Arbejdsgruppen var bredt sammensat med repræsentation fra VIP, 

TAP, studerende og fakultetsledelse. 

 

 Afholdelse af dialogmøder: Alle institutter/center, fakultetssekretariat og 

de enkelte funktionsområder i ACA har siden afholdt dialogmøder. Omdrej-

ningspunktet på møderne har været spørgsmål om nærvær i miljøerne og 

kvalitet i opgaveløsningen.  

 

 Udpegning af pejlemærker: På baggrund af dialogmøderne har arbejds-

gruppen defineret en række pejlemærker, som skal danne baggrund for op-

følgning på dialogmøder og justeringer i den fremtidige samarbejdsform. 

 

Administrationschefen fremlægger den 20. januar 2015 en handlingsplan for fakul-

tetsledelsen, der understøtter arbejdsgruppens prioriteringer.     
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Definerede pejlemærker 

 

1. Formalisering af samarbejdet/rammer for dialog 

 

Det er nødvendigt med en diskussion og aftale om formalisering af samarbejder, her-

under: 

 

 Etablering af administrative teams tilknyttet hvert institut, så opgaver kan løftes 

sømløst på tværs af funktionsområder. 

 

 Etablering af formaliserede forbindelseslinjer og samarbejdsflader til hvert insti-

tut, studienævn m.v. indenfor de enkelte funktionsområder 

 

 Etablering af mødefora, hvor fagmiljø og administration i fællesskab prioriterer 

opgaver og diskuterer kvalitet i løsningerne, fx 1 gang pr. semester.   

 

 Inddragelse af ACA-medarbejdere i formelle og uformelle møder i de faglige mil-

jøer hvor det er relevant og kan give et bedre indblik i miljøernes prioriteringer 

og satsninger. 

 

 Periodevis tilstedeværelse på institutterne af relevante administrative medarbej-

dere,  f.eks. i forbindelse med understøttelse af opgaver i afdelinger og studie-

nævn.  Det bør ske i dialog med de berørte medarbejdere og der skal være et vel-

defineret formål med tilstedeværelsen.   

 

Handlingsplanen: Hvert funktionsområde overvejer nuværende praksis for det fy-

siske møde og dialogen med de faglige miljøer. Ligeledes beskrives de tiltag, der er 

aftalt på dialogmøderne inkl. forslag til, hvordan og hvornår tiltagene kan sættes i 

værk. Fakultets- og institutsekretariater supplerer med tilsvarende tiltag. 

 

2. Ydelser og aftaler 

 

Det er ønskværdigt at få aftalt rammer for den nødvendige standard i samarbejde 

med de relevante miljøer. Derfor skal afklares: 

 

 Hvad er fællesydelser, og hvad kan tilkøbes? Hvert funktionsområde bør i 

samarbejde med institutter/center udarbejde en beskrivelse af, hvad der lig-

ger inden for ”den nødvendige standard”, og hvad man må betegne som en 

ekstra service, som skal håndteres særskilt ressourcemæssigt. 

 

 Ydelserne kan/bør variere fra institut til institut i respekt for de lokale for-

skelle og med henblik på at udnytte de administrative ressourcer bedst mu-

ligt. 
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 Der bør (fra fakultetsledelsens side) fastlægges en række kriterier, som kan 

ligge til grund for fastlæggelse af standarden: lovkrav, administrationsfaglige/ 

professionelle overvejelser, fakultetets og institutters/centers faglige og stra-

tegiske prioriteringer,  m.v.  

 

Ved fastlæggelse af standarderne skal der være transparens mht. prioritering af res-

sourcer. Det er vigtigt at inddrage medarbejderne - ikke mindst de medarbejdere hvis 

arbejdsområde er direkte berørt.  

 

Handlingsplanen: ACA laver en procesplan for fastlæggelse af ”den nødvendige 

standard” i et tæt samspil mellem institutter og ACA. I processen skal fakultetsledel-

sen inddrages ift. kriterier for standarden (hvad skal der tages særligt hensyn til.) 

Processen skal være afsluttet senest 1. april 2015. 

 

3. Kultur, kvalitet og værdier 

 

Det er vigtigt, at de faglige miljøer (VIP og studerende) og administrationen får lø-

bende gensidige diskussioner af kvaliteten i opgaveløsningen og samarbejdet med 

henblik på at skabe en fælles opfattelse/kultur for administration og service.  

 

Særligt opmærksomhedspunkt: Den faglige udviklingsproces (DFU) har givet en an-

den kobling til de videnskabelige medarbejdere og de studerende, som resulterer i en 

oplevelse af, at man ikke længere mødes i hverdagen.   

 

Handlingsplanen: Hvert funktionsområde beskriver de tiltag, der er aftalt på dia-

logmøder med henblik på at diskutere og definere kvalitet i opgaveløsningen (halvår-

lige evalueringsmøder, nedsættelse af et kommunikationsforum og lign.) inkl. forslag 

til, hvordan og hvornår tiltagene kan sættes i værk. Fakultets- og institutsekretariater 

supplerer med tilsvarende tiltag.  

 

 

 

 


