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Møde den: 11. november 2014 

Tandlægeskolen, bygn. 1611, lokale 121B 

Interim samarbejdsudvalg, Administrationscenter Health 

 

Til stede: Steen Harrit Jakobsen, Søren Dam, (Uddannelse), Sidsel Lindberg Tefre 

(Forskning/Talent), Maja Skrydstrup (HR), Sabina Bjerre Hansen, suppl. (Kommunika-

tion), Jesper Kittelmann (IT); Antonio Sylvester (IT), Malene Loft Sørensen, (Økonomi), 

Emil Hornung-Nissen, (Økonomi), Damian Hertoft Goldberg, (Uddannelse), Hanne 

Christensen (Bygninger), Simon Bygdin (Bygninger) Marianne Johansen, Uddannelse, 

HE, Kirsten Wisborg, (Forskning/Talent) og Ulla Krag (Kommunikation). 

Fraværende: Henriette Stevnhøj 

Referent: Bente Pedersen/Birgit Honoré 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med forslag fra Søren Dam om at diskutere ASU. 

 
2. Forventningsafstemning og SU’s rolle 

Steen H. Jakobsen (SHJ) udtrykte ønske om, at SU skal være et forum for præsenta-

tion af ideer og muligheder og at det er vigtigt med gode drøftelser om Administrati-

onscenter Healths funktion enhederne imellem såvel som ud mod institutterne. 

 

Der var bred enighed om, at koblingen mellem LSU og ASU er relevant og naturlig, og 

at den er med til at sikre samarbejdet mellem det administrative center og fællesad-

ministrationen.  

 

3. Problemanalysen – tilrettelæggelse af proces på Health 

SHJ orienterede om procesplanerne for den administrative organisering både på 

Health og i Fællesadministrationen. 

 

Procesplanen for Fællesadministrationen er overordnet og vil blive nuanceret efter-

hånden, som processen skrider frem. Processen skal være færdig ultimo januar 2015. 

Kommunikationsområdet (Fællesadministrationen) er i gang med egen proces og øv-

rige fokuspunkter vil være bl.a. internationalisering, efter-videreuddannelse og 

Alumne. 

 

I forhold til procesplanen for den administrative organisering på Health er der 2 di-

mensioner: Organisering af administrationscenteret og institutbetjening.  

 

Umiddelbart vil der ikke blive igangsat processer i forhold til eventuel reorganisering 

af det administrative center, før der foreligger en mere detaljeret plan for den fælles-

administrative organisering. 

 



 

 

    

Side 2/2 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 

Med hensyn til institutbetjening er der planlagt en række møder mellem de 5 institut-

ter, SKT og de 7 administrative enheder, hvor der bl.a. skal tales opgavehåndtering og 

nærhed. 

 

Det blev pointeret, at Administrationscenter Health har et godt udgangspunkt, fordi 

vi som helhed yder en god service. 

 

I øvrigt blev det oplyst, at FALK-kredsen skifter navn til LEA, som er en forkortelse 

for Ledelseskredsen i EnhedsAdministrationen. 

 

 

4. Mødeplan for 2014/2015 

Mødeplanen for Interim LSU blev vedtaget med en enkelt ændring, så den nu ser så-

ledes ud: 

Møde 2: 8. december 2014 kl. 10-12 

Møde 3: 9. januar 2015 kl. 12-14 

Møde 4: 26. januar 2015 kl. 13-15 

 

5. Evt. 

Antonio Sylvester ville vide, hvor stort SU skal være og hvordan fordelingen af repræ-

sentanter fra hhv. A- og B-siden skal være. 

Størrelsen på SU er ikke fastlagt, men SHJ foreslog, at det ikke blev for stort og at der 

fra A-siden ville blive udpeget 2-3 personer. Derudover bemærkede SHJ, at det for B-

sidens vedkommende er vigtigt, at alle 7 enheder er repræsenteret. 


