
 
FAQ – Øget administrativ kvalitet og sammenhængskraft 

 

  

 

    
  

    
   

    
 Sagsnr.: 2018-009-00053. 

 

 

Hvad og hvorfor? 

• Der er flere delformål, men hovedformålet er at sikre et AAU, som fremover kan levere endnu 
bedre uddannelser og endnu bedre forskning.  

• Situationsanalysen af AAU’s administration og de gennemførte interviews i 2015 viste, at sam-
menhængskraften mellem niveauerne er for lav. Uden sammenhængskraft kan vi ikke opnå en 
god og effektiv administration. Målet er at øge sammenhængskraften ved at begrænse dag-til-dag 
administrationen til to niveauer.   

• 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. Studielederne har og vil fortsat yde en stor opgave i forhold til arbejdet med 
uddannelserne og vil i den fremtidige organisering referere til institutlederen i stedet for til deka-
nen. 

• Projektet vil afklare, hvordan kommunikation, økonomi, studieadministration og ph.d.-
administrationen organiseres i fremtiden. Vi bestræber os på, at de fleste medarbejdere skal ar-
bejde 100% med ét fagligt område, fx med økonomi alene, med kommunikation alene, med stu-
dieadministration eller med ph.d.-administration alene, eftersom man sjældent som enkeltperson 
kan bevare og udvikle de nødvendige stærke kompetencer inden for flere fagområder. 

 

Hvornår? 

• Projektet igangsættes medio februar. Den nye organisering træder i kraft den 1. oktober 2018.  

• Indtil den nye organisering træder i kraft, fortsætter den eksisterende. Dvs. at første kvartals for-
handlinger fortsætter i den eksisterende organisering.  

 

Det fysiske aspekt 
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• Det er tanken, at medarbejdere, som skifter reference, også flytter fysisk og kommer til at sidde 

sammen med de kollegaer, man tilknyttes. Det er ikke planen at skabe distancemedarbejdere.  

• Der er klart et fysisk aspekt i processen. Nogle kontorer rømmes, og andre afdelinger modtager 
nye kollegaer. Men da der endnu ikke er en færdig plan for, hvilke opgaver der skal løses hvor, og 
dermed heller ikke er en fast plan for, hvilke medarbejdere der skal hvorhen, kan vi ikke begynde 
at skabe plads allerede nu. Det øjeblik, vi kender behovet, står Campus Service som altid klar til at 
hjælpe. 

• Medarbejdere vil ikke blive flyttet mellem de tre campusbyer, med mindre det er efter eget øn-
ske. 

 

Spareøvelse/fyringer/jobgaranti/kompetenceudvikling 

• Der er ikke tale om et besparelsesprojekt. Vi mener ambitionen seriøst og ønsker, at der findes 
gode løsninger, der imødekommer de mål, vi gerne vil opnå.  

• Medarbejdere beholder den stillingsindplacering, de har nu.  

• Eftersom projektet skal arbejde med den endelige organisering, er det for tidligt at sige, om der 
på nogle områder vil være for mange ressourcer og på andre områder for få ressourcer. Det vil vi-
se sig i processen. Så snart der måtte vise sig konsekvenser for medarbejdere på AAU, forpligter 
ledelsen sig til at håndtere sagerne efter de sædvanlige samarbejdsaftaler. 

• Medarbejdere såvel som opgaver omflyttes. Der kan i processen opstå behov for kompetenceud-
vikling. Beslutninger herom og midler til kompetenceudviklingen træffes og allokeres lokalt, når 
man har skabt sig et overblik over opgaveporteføljen og de tilstedeværende kompetencer og res-
sourcer.   

• Der er indført kvalificeret ansættelsestop gældende fra 12. februar 2018. 

 

Mister dekanerne magt og indflydelse og er det første skridt mod at nedlægge fakulteter som enhe-
der? 

• Dekanerne mister ikke magt og indflydelse – tværtimod. Vi kan kun løfte AAU videre ved at løfte 
det samlede ledelsessystem. Vi ønsker endnu mere ledelseskraft i både i dekan- og i institutleder-
rollen, og vi ønsker, at institutlederne tager en langt mere aktiv rolle i forhold til uddannelsesop-
gaven. 

• Fakulteterne består. Dekanerne står fortsat i spidsen for et fakultet hver. De skal blot ikke længe-
re også have ansvaret for en fakultetsadministration. Vi er i gang med at flytte en administration, 
ikke at nedlægge fakulteterne. 

 
Hvordan påvirker dette institutlederne?  
 

• Den nye organisering skal medføre en bedre varetagelse af de administrative opgaver. Vi har til-
rettelagt processen, så vi løbende har dialoger med bl.a. institutledere om, hvorvidt vi er på rette 
vej.  



 
• Hvorvidt den enkelte institutleder får et større personaleansvar, afhænger af de løsninger, der bli-

ver besluttet i processen. 

• Institutledere får mulighed for via deltagelse i arbejdsgrupper og deltagelse i arbejdsgruppers in-
volverende processer at påvirke den samlede løsning. Desuden sidder et antal institutledere i sty-
regruppen.  

• Institutledere udpeger ikke selv de medarbejdere, de ønsker overflyttet til deres institut. Der er 
tale om en organisatorisk omflytning, hvor opgaven er styrende for, hvor medarbejdere placeres.  

• Der er ikke et krav om, at alle institutter skal have sammen vidensniveau. Der er stor forskel på in-
stitutternes størrelse. Nogle institutter er allerede nu meget store med omfattende administrative 
enheder, mens andre er meget små. Det er ikke sikkert, at de små institutter vil få tilført så mange 
medarbejderressourcer, at de vil opnå den nødvendige kritiske masse. Skulle dette være tilfældet, 
er der flere muligheder, arbejdet med omorganiseringen vil afsøge.  

 

Hvordan påvirker dette studielederne? 

• Studielederne har og vil fortsat yde en stor opgave i forhold til arbejdet med uddannelserne og 
har fortsat ansvar for en uddannelsesportefølje. Studieleders og studienævns opgaver er beskre-
vet i universitetsloven, og den følger vi selvfølgelig. 

• Studielederen skifter reference og refererer i den nye organisation til institutledere. Studieleder-
ne på fakultetet vil samarbejde med prodekan for uddannelse på samme måde, som prodekaner 
for uddannelse samarbejder med prorektor for uddannelse. 

• Studieledere får mulighed for via deltagelse i arbejdsgrupper og deltagelse i arbejdsgruppers in-
volverende processer at påvirke den samlede løsning. 

• Man melder sig til arbejdsgruppen ved at skrive til Nina Schjoldager inden den 28. februar. 

 

Hvad sker der med skoleadministrationen? 

• Det er for tidligt at sige. Placering af skoleadministrationen indgår i projektets afklaring. 
 

Hvad sker der med ph.d.-skolerne?  

• Ph.d.-skolen som faglig organisation består. Roller og ansvar i en ph.d.-skole er beskrevet i univer-
sitetsloven. Det er ph.d.-administrationen, som berøres. Der nedsættes en arbejdsgruppe for 
ph.d.-administration som for de andre administrative områder, som berøres af ændringen. 
Man melder sig til arbejdsgruppen ved at skrive til Nina Schjoldager inden den 28. februar. 

 

Hvad sker der med institutsekretariatsledere og medarbejdere på instituttet? 

• Institutsekretariatsledere vil efter al sandsynlighed få nogle flere medarbejdere og en bredere op-
gaveportefølje. Ledere og medarbejdere på institutterne vil få et meget tættere samarbejde med 



 
Fælles Service enhederne, og de vil dermed være med til at skabe bedre service og større sam-
menhængskraft i organisationen. 

• Administrative medarbejdere på institutter er ikke i fare for at blive skubbet ud, for med de nye 
kollegaer fra fakultetskontorerne flyttes også opgaver. Det kan være, at opgaverne for medarbej-
dere i institutter ændrer sig, fordi det måske bliver mere hensigtsmæssigt at organisere arbejdet 
på en anden måde. Men det er ikke hensigten, at nogen skal skubbes ud. 

 
Har dette konsekvens for første studieår på ENG og TECH? 

• Første studieår på ENG og TECH har stor værdi, og aftalerne omkring det kan løses via STÅ-aftaler. 
Der igangsættes desuden på ENG/TECH en proces over de næste tre år for at få Første studieår 
tættere på de faglige miljøer og dermed institutterne. 

 

Hvad med fakultetsdirektørerne? 

• Fakultetsdirektørstillingerne nedlægges. De to fakultetsdirektører er orienteret. 

• På hvert fakultetskontor identificeres der personer, som varetager fakultetsdirektørens opgaver, 
indtil organisationsændringen træder i kraft 1. oktober 2018. 

 

Hvad sker der med områdelederne i fakultetskontorerne? 

• Det er endnu for tidligt at garantere, at alle nuværende ledere på fakultetskontoret vil bevare le-
delsesfunktioner i den nye organisering. Det vil den endelige organisering afklare. Men der bliver 
plads til alle gode kræfter. 

 

Medarbejdere i fakultetskontorer: Hvad skal jeg lave efter ændringen, hvad kan jeg selv bestemme, 
bliver jeg inddraget og hvornår får jeg besked om, hvad jeg skal lave i den nye organisation? 

• Medarbejdere i fakultetskontorer skal fordeles efter hvor, arbejdsopgaverne flyttes hen. Når alle 
er på plads i den nye organisering, kan det være, at man i institutterne ønsker at fordele de sam-
lede arbejdsopgaver på en anden måde – men det er meget for tidligt at kunne sige noget præcis 
om det på nuværende tidspunkt. 

• Alle inviteres til en samtale med nærmeste leder bl.a. med henblik på at få kommunikeret ønsker 
til fremtidigt job. Man kan her give udtryk for, hvilke arbejdsopgaver man gerne vil løse i den 
fremtidige organisering og, hvor man gerne vil hen. Men det er ikke muligt at garantere, at alle 
kan få deres ønsker opfyldt. På samme måde kan institutlederne heller ikke pege medarbejdere 
ud, som de ønsker sig. Der vil i processen i videst muligt omfang blive taget hensyn til ønskerne, 
men det kan ikke garanteres. Det er et stort puslespil, som skal gå op.  

• Mandag den 26. februar melder dekanerne ud, hvilke medarbejdere de ønsker at beholde i det 
strategiske dekansekretariat.  

• Der nedsættes fire arbejdsgrupper, som skal se på arbejdsopgaver, snitflader og kompetencer. 
Når den del er gennemført, skal de se på, hvor de forskellige arbejdsopgaver mest hensigtsmæs-



 
sigt placeres. Alle kan melde sig selv til en arbejdsgruppe eller foreslå andre til en arbejdsgruppe. 
Arbejdsgrupperne sammensættes, så der er bred repræsentation på niveauer, arbejdsopgaver og 
kompetencer. Skulle det vise sig, at flere melder sig, end der er plads til, bliver der rig lejlighed til 
at bidrage via workshops, ad-hoc grupper, afklarende forløb, referencegrupper og meget andet. 
Arbejdsgruppernes formænd foreslår en sammensætning af arbejdsgruppen til styregruppens 
godkendelse.  

• Arbejdsgrupperne har forskelligt udgangspunkt og vil derfor formentlig ikke få helt samme tids-
plan. Så snart tidsplanen for den enkelte gruppe er klar, lægges den på webstedet.  

• Arbejdsgrupperne vil måske udvikle sig over tid forstået på den måde, at der kan komme nye 
medlemmer ind undervejs, hvis behovet for viden og kompetence ændrer sig, som processen 
skrider frem. Det er for tidligt at sige noget præcis om nu.  

• Medlemmerne af styregruppen for kommunikationsanalysen vil fortsætte som arbejdsgruppe 
med ændret formandskab og vil blive suppleret med yderligere medlemmer.  

• På webstedet http://www.organisationsudvikling.aau.dk  kan man se materiale om tidsplan, 
proces, arbejdsgrupper, referater og fremdrift løbende placeres.  

• Det er de nuværende medarbejdere og ledere, som allerbedst ved, hvilke arbejdsopgaver der nu 
løses hvor, og hvor knasterne er. En række medarbejdere og ledere (både VIP og TAP) bliver invi-
teret til at deltage i arbejdsgrupper, andre i møder, i ad-hoc grupper og andet. Alle vil blive invite-
ret til at deltage i afklaring af arbejdsopgaver, snitflader og processer, så der bliver rig lejlighed til 
at bidrage. 

• Driftsopgaver og de fleste medarbejdere vil blive overført til institutter, men der kan også være 
funktioner og dermed medarbejdere, som flyttes til Fælles Serviceenheder. En række medarbej-
dere vil forblive i de nye dekansekretariater for at støtte dekanatets strategiske arbejde. Det er 
endnu for tidligt at sige det mere præcist, fordi det afhænger af arbejdet med organisering af de 
berørte administrative områder, dvs. økonomi, studieadministration, kommunikation og ph.d.-
administration. 

• DRAM-medarbejdere i fakultetskontoret indgår i processen præcis som de øvrige medarbejdere. 
Udgangspunktet er, at der er brug for alle gode kræfter, og at såvel ordinære medarbejdere som 
DRAM-medarbejdere skal bidrage til god service på AAU. Det er derfor også for tidligt at sige, 
præcis hvor DRAM-medarbejdere skal arbejde i den nye organisering.  

• Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige, om alle medarbejdere skal flytte samtidig, eller 
om flytningerne vil ske trinvis. Det er dog vigtigt at have for øje, at for de enheder, som skal mod-
tage medarbejdere, vil det være en stor fordel, om overflytninger sker nogenlunde samtidig og ik-
ke drypvis over en længere periode, således at medarbejderne ikke skal være i forandring i en 
længere periode.  

• Som udgangspunkt flytter medarbejdere på EST-fakultetskontoret til et EST-institut eller til FS, lige 
som medarbejdere på HUM/SAMF-fakultetskontoret flytter til et HUM/SAMF-institut eller til FS.  

• Vi er nødt til at have en gensidig aftale om, at ingen slipper de arbejdsopgaver, som de sidder med 
nu, før der er en navngiven person at overdrage dem til. 

 

Hvordan påvirker dette Fælles Service? 

http://www.organisationsudvikling.aau.dk/


 
• Enhederne i Fælles Service vil komme i tættere dialog og samarbejde med institutterne.  

• Der forventes ikke ændringer i den administrative organisering i Fælles Service eller på andre fæl-
lesserviceenheder.    

 

Hvad sker der på Campus CPH og Campus Esbjerg? 

• Der sker i udgangspunktet ikke ændringer for administrative medarbejdere i Esbjerg og Køben-
havn. Der er enkelte medarbejdere i campusadministrationerne, som har dobbelt ophæng – dvs. 
personalemæssigt refererer de til campuschefen og fagligt til en anden leder. Der er ligeledes en 
medarbejder i Esbjerg, som referer ind til en områdeleder på EST fakultetskontoret. Der kan der-
for ske ændring i referenceforhold for enkelte medarbejdere, men det er for tidligt at sige noget 
om endnu. 

• Det er vanskeligt at forestille sig, at medarbejdere i administrationen i København eller i Esbjerg 
vil få markant andre opgaver. En medarbejder, som nu sidder med studieadministrative opgaver, 
kan opleve, at disse opgaver ændrer sig i takt med, at opgaveløsningen generelt ændrer sig, eller 
standardisering eller digitalisering udvikles. Men de kommer ikke pludselig til at skulle arbejde 
med et helt andet felt. Vi vil dog arbejde efter det generelle princip, at man enten er 100 % øko-
nomimedarbejder, 100 % studieservicemedarbejder osv. 

 

 

 

 


