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Øget administrativ kvalitet og sammenhængskraft ved en 
forenkling af den administrative organisering 
Direktionen vil skabe en administration, som har bedre vilkår for at støtte op om universitetets strategiske 
mål; en administration, som giver dekaner og institutledere de bedste rammer for at udøve strategisk 
ledelse, og som er præget af sammenhængskraft, tilgængelighed og fagligt stærke kompetencer. Der er 
behov for en administration, som har stor implementeringskraft, og som i større grad end i dag arbejder via 
standardiserede processer. 

Efter en årrække præget af omfattende vækst særligt på uddannelsessiden sker nu en refokusering med 
større forskningsmæssige og uddannelsesmæssige ambitioner og stærk fokus på strategisk baseret 
udvikling. AAU’s strategi Viden for verden fastslår, at universitetet fremover skal have en mere prioriteret 
vækst præget af aktive til- og fravalg, og at universitetet på nogle områder skal løfte ambitionsniveauet 
endnu højere. Dette kan kun ske ved en udvikling, som er koordineret på og drives fra alle niveauer.

Der er imidlertid i dag en række udfordringer. Der mangler flere steder koordinering og kobling mellem 
niveauerne, og opgaver løses i flere tilfælde på så mange forskellige administrative niveauer, at 
sammenhængskraften er udfordret. En konsekvens af de mange forskellige administrative niveauer er også, 
at der flere steder mangler kritisk masse i opgaveløsningen. Situationsanalysen fra 2015 af den samlede 
administration på universitetet afdækkede en række udfordringer i forhold til koordinering og 
sammenhængskraft; herunder at universitetets eksisterende administrative organisering ikke opfyldte 
nuværende behov, men var opstået til at løse en opgave, som de seneste års udvikling har ændret 
væsentligt. En særlig udfordring for institut- og skoleniveau er, at dette niveau bruger uforholdsmæssig 
meget tid på bestillinger fra Fælles Service og Fakultetskontoret. Fakultetskontorerne har på mange måder 
opnået en størrelse og funktion, som gør, at fagmiljøer oplever at forholde sig til to fællesserviceniveauer. 
Endelig er organisationen som helhed udfordret af, at skolestrukturen skaber unødig stor organisatorisk 
kompleksitet.  Skolerne har haft sin tid, men i kraft af, at AAU er vokset markant over de senere år, er tiden 
kommet til at skabe en mere enkel og smidig organisationsstruktur med et stærkere ledelsesrum på 
institutniveau.

Der er blandt ledere og medarbejdere en udbredt motivation til og et markant ønske om, at der findes 
løsninger på de problemstillinger og uhensigtsmæssigheder, som opleves. 

Direktionen har derfor besluttet at lægge opgaveløsning og ressourcer i tættere tilknytning til 
kerneopgaverne og i den proces at skabe bæredygtige administrative enheder med kritisk masse. 
Direktionen mindsker antallet af administrative niveauer ved at nedlægge fakultetskontorerne som 
driftsenheder og at koncentrere opgaveløsningen på institutter og i Fælles Service. På denne måde kan der 
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etableres administrative enheder af bæredygtig størrelse samtidig med, at administrativ tilgængelighed 
bevares.

Endelig styrker direktionen institutternes ansvar for uddannelserne ved at lægge uddannelserne ind i 
institutterne og ændre referenceforholdet for studielederne. Studielederen vil fortsat have ansvar for en 
uddannelsesportefølje og et ansvar, som det er beskrevet i universitetsloven, men de ændrer reference til 
institutlederen. Placering af skoleadministrationen indgår i projektets afklaring.

Fakultetskontorernes fokus ændres i processen fra at være leverandører af mangeartede administrative 
(drifts)ydelser til at være politiske, strategiske dekansekretariater med fokus på ledelsesbetjening af 
dekanatet. De sammenlagte fakultetsadministrationer opløses, og i stedet opstår fokuserede 
dekansekretariater med hver sin skarpe, faglige profil. Dekan og dekansekretariatet placeres fortsat tæt på 
fagmiljøerne.

På fakultetskontorerne løses primært driftsopgaver inden for økonomi, studier og uddannelse, 
kommunikation og ph.d.-administration, hvorfor fokus særligt vil være på disse fire felter. 

For EST er der i alt 91 medarbejdere på fakultetskontoret, mens der på HUM/SAMF fakultetskontoret er 46 
medarbejdere. Derudover kan administrative medarbejdere i institutter, Studieservice, Økonomiafdeling og 
AAU Kommunikation blive berørt. Ændringen planlægges ikke at få betydning for de administrative enheder 
på Campus CPH og Esbjerg eller på AAU Innovation. Dog skal personalemæssig og faglig reference for 
enkelte medarbejdere i Esbjerg afklares.

Der nedsættes en styregruppe, som står i spidsen for udredningsarbejdet, som konkretiseres i fire 
arbejdsgrupper for henholdsvis studieområdet, økonomiområdet, kommunikationsområdet og ph.d.-
administration. Arbejdsgrupperne forestår at beskrive, analysere og foreslå opgave- og ressourcefordeling 
til styregruppens beslutning.

HSU agerer følgegruppe, som orienteres undervejs og inddrages i drøftelserne, såfremt HSU-formanden 
eller næstformanden finder det relevant.  

Den nye organisering træder i kraft 1. oktober 2018.

Leder af kontraktenheden Nina Schjoldager varetager rollen som projektleder. Chefkonsulent Jacob 
Glensvang fra EST fakultetskontor bistår hende. 

Det er ikke en spareøvelse

Der er ikke krav om besparelser i organisationsudviklingsprojektet, og medarbejderressourcerne på det 
samlede universitet ændres som udgangspunkt ikke som følge af omorganiseringen. Der er tale om en 
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administrativ omorganisering, der skal imødekomme krav identificeret blandt andet i situationsanalysen fra 
2015 og analysen af studieadministrationen i 2017. 

Omplacering til dekansekretariaterne

Direktionen forventer, at dekansekretariaterne består af 5-7 medarbejdere. Beslutningen om, hvilke 
medarbejdere der tilknyttes dekansekretariaterne vil ske ud fra en konkret vurdering baseret på følgende 
kriterier: 

- Hensyn til dekansekretariatets fremtidige opgavevaretagelse
- Kompetencer i forhold til dekansekretariatets fortsatte drift. 

Der vil blandt andet blive lagt vægt på, at medarbejderne har kompetencer inden for og erfaring med: 
- strategisk rådgivning, ledelsesbetjening, udviklingsprojekter, sekretariatsbetjening
- kommunikation og taleskrivning
- kalender- og mailstyring.

Der vil derudover blive lagt vægt på følgende personlige kompetencer: 
- servicemindedhed 
- samarbejdsevne og relationer 
- fleksibilitet. 

Beslutningen om sammensætning af dekansekretariatet træffes af dekanerne og vil blive meldt ud til 
medarbejderne den 26. februar 2018. 

Omplacering til institutter og Fælles Service

På fakultetskontorerne løses i dag næsten udelukkende opgaver inden for studieadministration, økonomi, 
kommunikation og ph.d.-administration. På disse fire områder gennemgås derfor funktioner og 
arbejdsopgaver i stor detaljeringsgrad, hvorefter der træffes beslutning om, hvor varetagelsen af disse 
placeres i den nye organisering. Omplacering af medarbejdere sker i en samlet, koordineret og inddragende 
proces, hvor opgaver, snitflader og ressourcer kortlægges og placering af opgaverne på rette administrative 
niveau sker ud fra et overordnet princip om, at medarbejdere og opgaveløsning primært flyttes fra 
fakultetsniveau til institutniveau og i mindre omfang til Fælles Service. 

Omplaceringen af medarbejdere vil ske efter en konkret vurdering og under hensyntagen til 
opgaveløsningen. 

Alle medarbejdere tilbydes samtale med nærmeste leder med henblik på at afdække kompetencer og 
ønsker.
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Kvalificeret ansættelsestop

Med henblik på at sikre den bedste udnyttelse af medarbejderressourcerne etableres der kvalificeret 
ansættelsesstop i forhold til administrative stillinger i fakultetskontorer, dekansekretariater, institutter, alle 
afdelinger i Fælles Service samt AAU Innovation. Ansættelsesstoppet gælder fra 12. februar 2018 og indtil 
videre. Stillinger, som pr. 12. februar 2018 allerede er slået op, kan besættes. Eventuelle ansættelser skal 
godkendes af hovedområdelederne; dvs. dekaner, universitetsdirektør og innovationsdirektør. 

Hovedtanker om den nye organisering

Dekansekretariater 

 For hver dekanat etableres et dekansekretariat, der yder strategisk og administrativ assistance i 
forhold til dekanatet og dekansekretariatets egne aktiviteter.

 Dekanaterne kan vælge at organisere sig med fælles dekansekretariater. 
 Dekaner og dekansekretariater sidder fortsat fysisk tæt på fagmiljøerne.

Opgave- og ressourcefordeling 

 Driftsopgaver, som i dag ligger på fakultetsniveau, og som ikke løftes af de fremtidige 
dekansekretariater, fordeles ud fra det overordnede princip om, at opgaver placeres på 
institutniveau, såfremt opgaven kræver fagligt detailkendskab og nærhed i opgaveløsningen, og på 
Fælles Service-niveau, såfremt opgaven har ren administrativ karakter, potentiale for 
standardisering eller har universitetspolitisk karakter. 

Institutter/skoler

 Dekanerne forestår i samarbejde med institutterne at etablere 
servicefællesskaber/kompetencecentre på tværs af institutter, såfremt dette er nødvendigt for at 
opnå tilstrækkelig kritisk masse i opgaveløsningen.

 Den nuværende skolestruktur nedlægges og ansvaret for uddannelserne flyttes til institutterne, 
således at der er en fælles organisationsstruktur på tværs af universitetet, og således at 
studieledere refererer til institutledere.

 Studieledere vil fortsat have ansvar for en uddannelsesportefølje, men ændrer reference 
(studielederes ansvar er som beskrevet i universitetsloven)



Rektorsekretariatet

Fælles Service 

 Fælles Service får øget serviceforpligtigelse over for dekanaterne, og der etableres en stærkere 
tilknytning til og koordinering med administrative enheder på institutterne fx via ledelsesfora, 
koordinationsgrupper eller lignende. 

 Det afklares, hvordan institutniveau kan repræsenteres i Den Administrative Ledergruppe. 

Medarbejderressourcer og inddragelse

 Medarbejderressourcerne på det samlede universitetet ændres som udgangspunkt ikke som følge 
af omorganiseringen.

 Fordeling af medarbejderressourcer vurderes konkret og under hensyntagen til opgaveløsning. 
 Der vil undervejs gennemføres workshops mv. med henblik på input fra medarbejdere og ledere

Projektorganisering 

Der etableres en styregruppe med reference til direktionen. Styregruppen har ansvaret for udarbejdelse af 
detaljeret tids- og procesplan, projektets fremdrift og målopfyldelse samt for overordnet koordinering 
mellem underliggende arbejdsgrupper.

Styregruppen indstiller på baggrund af ovenstående principper forslag om fremtidig administrativ 
organisering til direktionen.

Styregruppen har følgende medlemmer:

 Prorektor Inger Askehave (formand)
 Universitetsdirektør Antonino Castrone
 Dekan Mogens Rysholt Poulsen, ENGINEERING
 Dekan Rasmus Antoft, SAMF
 Innovationsdirektør Dorte Maarbjerg Stigaard, AAU Innovation
 Institutleder Tine Herreborg Jørgensen, TECH
 Institutleder Kim Dremstrup, SUND
 Institutleder John Kim Pedersen, ENGINEERING
 Institutleder Ulla Steen, SAMF
 Institutleder Mikael Vetner, HUM
 Studieleder Robert Christian Thomsen, HUM 
 Studieleder Nis Ovesen, TECH
 Henrik H. Søndergaard, HR-chef
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Styregruppen sekretariatsbetjenes af projektlederen.

Under styregruppen etableres fire arbejdsgrupper: økonomi, studier og uddannelse, kommunikation samt 
ph.d.-administration. Arbejdsgrupperne består af relevante repræsentanter fra VIP og TAP fra FS, institutter 
og skoler, fakultetskontorer mv. for at sikre mest mulig involvering på tværs af organisationen og for at 
sikre tilstrækkelig viden i udredningsarbejdet. Arbejdsgrupperne har ansvaret for at analysere og beskrive 
arbejdsopgaverne og snitflader mellem disse samt fremkomme med forslag til fordeling af 
medarbejderressourcer ud fra ovennævnte hovedtanker. Arbejdsgrupperne skal desuden involvere bredere 
end deres medlemskreds.

Der kan sendes forslag til bemanding til Nina Schjoldager frem til onsdag 28.02.18. Herefter sammensættes 
arbejdsgrupperne.

HSU agerer følgegruppe, som orienteres undervejs og inddrages i drøftelserne, såfremt HSU-formanden 
eller næstformanden finder det relevant.  

Tidsplan

Mandag 12.02.18

• kl. 9.00-11.30: Relevante ledere på fakulteter/institutter orienterer deres mellemledere og 
samarbejdsorganer

• kl. 10.30: Rektor orienterer TR-kollegiet

• kl. 11.30: Beslutning offentliggøres via mail til organisationen

• fra kl. 11.30:  Dekaner/berørte FS-chefer og institutledere indkalder medarbejdere i deres 
respektive enheder til en nærmere orientering. 

Tirsdag 13.02.18 

• kl. 15.15: Direktionen gennemfører orienteringsmøde for alle ansatte. 

Mandag 26.02.18: Udmelding om bemanding af dekansekretariater

Onsdag 28.02.18: Deadline for indmelding af forslag til medlemmer af arbejdsgrupper

Mandag 01.10.18: Ny organisering træder i kraft. Indtil da gælder eksisterende organisering.
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