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Governance for digitalisering på AAU 
AAU har ved IT-Direktør Flemming Koch bedt Devoteam komme med anbefalinger til governance for 

digitalisering på AAU. Formålet er at bidrage til, at AAU ”lykkes med digitalisering”. 

Baggrund 
Devoteam har siden november 2016 bistået AAU med at udarbejde en ambitiøs digitaliseringsstrategi, der 

forventes vedtaget i direktionen i første kvartal 2018. Desuden har Devoteam bistået AAU med at udarbejde en 

strategi for Master Data Management (MDM) som ligeledes forventes vedtaget i tredje kvartal. 

Digitaliseringsstrategien sætter rammerne for digitalisering fremover på AAU. Af særlig interesse i denne 

sammenhæng er, at digitaliseringsstrategien beskriver, hvordan kerneopgaverne – herunder forskning og 

uddannelse – kan videreudvikles ved hjælp af digitalisering. MDM-strategien indeholder – af særlig interesse for 

nærværende papir - en detaljeret beskrivelse af governance for MDM. 

Den administrative ledergruppe på AAU har nedsat en arbejdsgruppe for operationalisering af ny Proces- og IT-

governance. Devoteam har gennemgået to skriftlige leverancer under denne arbejdsgruppe: 

”Operationalisering af ændret it-beslutnings- og styringsstruktur”, ppt-præsentation af IT-Direktør Flemming 

Koch, samt ”Arbejdspapir, ny Proces- og IT governance”, word-notat af Økonomidirektør Morten Winterberg. 

Devoteam har haft lejlighed til at interviewe samtlige medlemmer af arbejdsgruppen: Børge Lindberg, Christina 

Breddam, Flemming Koch, Mikael Vetner, Tina Vangsgaard og Morten Winterberg – dog således at Henrik Sand 

blev interviewet som ”stand in” for Mikael Vetner. 

Dette notat udgør på denne baggrund Devoteams forslag til governance for digitalisering på AAU. Forslaget står 

alene for Devoteams egen regning. 

Devoteams forståelse af den eksisterende governance på AAU 
Direktionen varetager den tværgående styring på AAU. Under direktionen er der en række stående råd og 

udvalg. De ”traditionelle” og veletablerede råd er Strategisk Råd for Forskning og Innovation (SRFI), Det 

Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) og Den Administrative Ledergruppe (AL). Hertil kommer Det Strategiske 

Digitaliseringsudvalg (DSD), der blev etableret i 2017, som afløser for Det IT-Strategiske Råd. 

Det er Devoteams forståelse, at AAU er en meget decentral organisation, og at de udførende enheder især er 

institutterne og skolerne, hvilket digitaliseringen – og governance for digitaliseringen – skal tage højde for. 

Samtidig er der et behov for, at AAU kan sætte – og eksekvere – en fælles strategisk retning, og at de centrale 

styringsmæssige behov på universitet kan imødekommes. Governance for digitalisering skal også tage højde for 

dette. 

Det er Devoteams indtryk, at de tre ”traditionelle” råd er i stand til at behandle strategiske spørgsmål på deres 

respektive område: Forskning og vidensamarbejder (SRFI), uddannelse (DSUR) og administration (AL). Rådene 

er således tillagt de facto kompetence inden for deres respektive områder. Det er efter Devoteams vurdering 

en styrke, som skal tages med i betragtning i governance for digitalisering. 

Etableringen af Det Strategiske Digitaliseringsråd ser Devoteam som et skridt mod at øge AAU’s modenhed på 

digitaliseringsområdet, hvilket er en styrke. Det Strategiske Digitaliseringsråd har repræsentation fra forskning, 

uddannelse og administration, og der er et overlap af personer, der sidder i såvel Det Strategiske 

Digitaliseringsråd som i direktionen og i såvel Den Administrative Ledergruppe som Strategisk Råd for Forskning 

og Innovation og Det Strategiske Uddannelsesråd. Dette overlap af repræsentation ser Devoteam som en 

styrke, der skal udnyttes i den fremtidige governance for digitalisering. 
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Devoteams forslag til governance for digitalisering 
Den fremtidige governance for digitalisering på AAU bør efter Devoteams vurdering adressere to 

hovedprocesser for digitalisering: udvikling af ny digitalisering og implementering og drift af ”løsninger”1. 

Devoteam vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at governance for digitalisering i videst mulige omfang baserer 

sig på de eksisterende styringsmæssige strukturer, dvs. direktionen, de strategiske råd og linjeledelsen (fælles 

service og fakultets- og institutledelse). Devoteams udgangspunkt er endvidere, at kendte roller som fx 

systemejer-rollen skal indgå i governancebeskrivelsen, og at antallet af nye roller skal begrænses. 

I beskrivelsen af en governance er det ofte hensigtsmæssigt at se på fire forskellige typer ansvar, som kan 

udfyldes af aktørerne: 

Ansvarlig: hvem er ansvarlig for at en opgave løses? 

 

Udførende: hvem udfører en konkret opgave? 

 

Konsulteres: hvem skal konsulteres, før en beslutning tages? 

 

Informeres: hvem skal informeres om en given beslutning/handling? 

I tabellen på næste side foldes governance for digitalisering på AAU ud ved at gennemgå de centrale opgaver i 

forbindelse med udvikling og implementering af digitalisering. Bemærk at tabellen definerer en række aktører, 

fx procesejere og systemejere. Disse aktører beskrives efter tabellen. 

  

                                                           
1 ”Løsninger” kan dække mere end it-systemer. Fx er et initiativ i digitaliseringsstrategien af gennemgå curricula for at 
skrive digitale kompetencer ind i alla curricula. Når dette er sket én gang for alle studier, skal de digitale kompetencer 
vedligeholdes. Det er vigtigt, at governance for digitalisering også adresserer denne type digitalisering. 
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Opgave Ansvarlig Udførende Konsulteres Informeres 

1 Vedtage digitaliserings-
strategi og governance 

Direktionen Det Strategiske 
Digitaliseringsudvalg 

Strategisk Råd for 
Forskning og Innovation, 
Det Strategiske 
Uddannelsesråd og Den 
Administrative 
Ledergruppe 

Alle systemejere, 
procesejere og dataejere. 

2 Porteføljestyring af 
tværgående digitalisering 
på AAU 

Det Strategiske 
Digitaliseringsudvalg 

ITS Strategisk Råd for 
Forskning og Innovation, 
Det Strategiske 
Uddannelsesråd, Den 
Administrative 
Ledergruppe og alle 
projekter og programmer 

Direktionen (når 
nødvendigt, dvs. ved 
væsentlige afvigelser og 
væsentlige succeser) 

3 Vurdere faglige 
kerneopgave spørgsmål 
ved digitalisering 

Strategisk Råd for 
Forskning og Innovation, 
og Det Strategiske 
Uddannelsesråd 

Det Strategiske 
Digitaliseringsudvalg 

Alle berørte programmer 
og projekter 

Alle programmer og 
projekter 

4 Vurdere administrative 
kerneopgave spørgsmål 
ved digitalisering 

Den Administrative 
Ledergruppe 

Det Strategiske 
Digitaliseringsudvalg 

Alle berørte programmer 
og projekter 

Alle programmer og 
projekter 

5 Stille forslag til ny 
digitalisering 

Strategisk Råd for 
Forskning og Innovation, 
Det Strategiske 
Uddannelsesråd og Den 
Administrative 
Ledergruppe, procesejere, 
systemejere, dataejere, 
programmer og projekter 

Det Strategiske 
Digitaliseringsudvalg 
(initierer konkret nyt 
projekt/program, skaffer 
finansiering, nedsætter 
styregruppe) 

Strategisk Råd for 
Forskning og Innovation, 
Det Strategiske 
Uddannelsesråd og Den 
Administrative 
Ledergruppe, netværk 
nedsat af procesejere, 
systemejere og eller 
dataejere 

Alle berørte 

6 Anskaffe nye, fælles 
digitale løsninger 

Styregruppen for det 
pågældende projekt 

ITS Evt. Strategisk Råd for 
Forskning og Innovation, 
Det Strategiske 
Uddannelsesråd og Den 
Administrative 
Ledergruppe 

Alle berørte 

7 Sikre drift, 
videreudvikling og 
optimering af 
eksisterende it-systemer 

Systemejer Udførende kan udpeges af 
systemejeren i 
systemejerens egen del af 
organisationen eller 
gennem serviceaftaler hos 
3. part 

ITS, gerne 
netværksgruppe 
faciliteret af 
systemejeren, Det 
Strategiske Digitalise 
ringsudvalg (ved store 
ændringer med 
konsekvenser for den 
samlede 
systemportefølje) 

Brugerne alle steder i 
organisationen 

8 Sikre sammenhæng 
mellem systemer og data 
(Arkitektur) 

Det Strategiske 
Digitaliseringsudvalg 

ITS Alle berørte systemejere Alle relevante 

9. Organisatorisk 
implementering 

De ansvarlige linjeledere 
 
For beslutning om 
obligatoriske pro- cesser 
placeres ansvaret, efter 
behørig proces, hos de 
respektive råd; Strategisk 
Råd for Forskning og 
Innovation, Det 
Strategiske 
Uddannelsesråd og Den 
Administrative 
Ledergruppe 

Respektive 
forandringsagenter i 
fællesservice, på 
institutniveau og evt. 
fakultetsniveau 

Institutledelse og øvrige 
relevante decentrale 
enheder/ medarbejdere 
evt. de strategiske råd 
(ved store projekter/ 
programmer), ITS 

Alle brugere 

10. Teknisk 
implementering 

ITS Projektledere mv. hos ITS Systemejer, linjeledelse, 
forandringsagenter 

Alle berørte 
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Rolle– og opgavebeskrivelse 

I det følgende beskrives de forskellige opgaver 

Direktionen: Direktionen vedtager digitaliseringsstrategien og governance for digitalisering. De enkelte 
medlemmer af direktionen indgår som projektejere for de vigtigste projekter/programmer. 
 

Det Strategiske 
Digitaliseringsudvalg: 

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg varetager på direktionens vegne porteføljestyringen af 
alle digitaliseringsprojekter, herunder vedtager nye projekter under digitaliseringsstrategien 
og sikrer finansiering af dem; enten gennem digitaliseringspuljen, de faglige råds 
rammebevillinger eller på bevilling fra direktionen. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg sikrer 
læring på tværs af projekter og programmer. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg udpeger 
procesejere (på indstilling fra de respektive råd), systemejere og dataejere. Derudover 
monitorerer og vurderer Det Strategiske Digitaliseringsudvalg løbende den samlede 
portefølje af it-systemer i drift. 
De enkelte medlemmer af Det Strategiske Digitaliseringsudvalg, der også sidder i direktionen 
og i de øvrige strategiske råd sikrer sammenhængen i drøftelser mellem de forskellige fora. 
 

De strategiske råd: De strategiske råd Strategisk Råd for Forskning og Innovation, Det Strategiske 
Uddannelsesråd og Den Administrative Ledergruppe har ansvaret for at vurdere faglige hhv. 
administrative aspekter af digitalisering. Fx vil Det Strategiske Uddannelsesråd skulle tage 
ansvar for diskussionen om digitale curricula og Strategisk Råd for Forskning og Innovation 
tilsvarende i diskussionen om digitalisering og forskning. Sammenhængen i diskussionerne i 
de forskellige fora sikres af personsammenfaldet. Derudover har de respektive strategiske råd 
ansvaret for beslutning om implementering af obligatoriske processer, som konsekvens af 
digitalisering. 
 

Procesejer: Denne rolle er ny på AAU. Procesejere drøftes af de respektive strategiske råd og udpeges af 
Det Strategiske Digitaliseringsudvalg. Procesejeren er altid den (en af de) relevante 
linjeleder(e). Procesejere ejer end-to-end processen på tværs af organisatoriske enheder og 
forankrer denne i organisationen og sikrer dermed tværorganisatorisk sammenhængende 
processer. Procesejere nedsætter og faciliterer de nødvendige procesnetværk med 
repræsentanter fra alle relevante organisatoriske enheder. Fx vil procesejeren for økonomi 
skulle drive et netværk med deltagelse af økonomifaglige medarbejdere fra samtlige 
institutter og fakulteter. Procesejerne kan foreslå nye digitaliseringsprojekter til Det 
Strategiske Digitaliseringsudvalg. Procesejeren er i tæt dialog med de systemejere, hvis it-
systemer understøtter procesejerens procesansvar. 
 

Systemejere: Systemejerne drøftes og udpeges af Det Strategiske Digitaliseringsudvalg. Systemejerne har 
ansvaret for effektiv drift og vedligeholdelse af systemerne, idet ITS dog har ansvaret for den 
tekniske drift. Systemejere skal i tæt samspil med de relevante procesejere og dataejere 
sikre, at systemerne understøtter end-to-end processer og effektiv brug af data på AAU. 
Systemejeren er så vidt muligt en relevant linjeleder i organisationen. ITS har kun 
systemejerskab, hvis der ikke er relevant systemejer andetsteds i organisationen. 
Systemejerne kan foreslå nye digitaliseringsprojekter til Det Strategiske Digitaliseringsudvalg. 
 

Dataejer: Denne rolle er ny på AAU og er beskrevet i MDM-strategien. 
Dataejeren har ansvaret for kvaliteten af data, og for at træffe beslutning om, hvordan data 
defineres. Dataejerne kan foreslå nye digitaliseringsprojekter til Det Strategiske 
Digitaliseringsudvalg. 
 

Forandringsagenter: Denne rolle er ny på AAU. Alle institutter udpeger forandringsagenter, der kan være 
institutternes repræsentanter i projekt- og programgrupper og som arbejder decentralt for at 
understøtte og gennemføre organisatoriske forandringer. Hvis institutterne ikke har 
tilstrækkelige kompetencer eller kapacitet, kan forandringsagenterne udpeges på 
fakultetsniveau. I Fælles Service udpeges ligeledes forandringsagenter. 
 

Netværk: Netværk nedsættes og faciliteres af procesejerne. 



 

 

Om projekter og styregrupper 
Digitaliseringsstrategien fastslår, at digitalisering skal ske med udgangspunkt i brugernes behov. 

Projekterne2 og evt. programmer3 skal derfor organiseres i overensstemmelse hermed. Dvs. at 

styregruppeformand skal være relevant leder i organisationen. I programmer skal der være en programejer, 

der kan repræsentere alle de berørte enheder i organisationen. 

Projektgruppen skal altid omfatte forandringsagenter fra de berørte enheder, ligesom projektgruppen altid 

skal omfatte en eller flere relevante linjeledere. Denne bemanding sikrer, at brugerne høres, og at der er et 

større ejerskab hos de enheder, der efterfølgende skal implementere løsningen. 

Projektlederen er, som udgangspunkt, en projektleder fra den del af organisationen, der skal anvende 

løsningen. Projektlederen anvender den statslige it-projektmodel og AAU anerkendte metoder og værktøjer 

til projektledelse og rapportering. Alternativt kan der anvendes projektledelse fra ITS, hvor der balanceres 

mellem behovet for faglig projektledelse og digitaliserings-projektledelse. Ved projekter med både 

organisatoriske og it- tekniske forandringer vil der som udgangspunkt være behov for både faglig- og 

digitaliserings-projektledelse. ITS er, som udgangspunkt, ansvarlig for den it-tekniske projektledelse. 

 

Om implementering 
Den organisatoriske implementering er altid forankret i linjeledelse. Den tekniske implementering er altid 

forankret i ITS. 

Implementeringen udgør overlevering mellem projekt til drift. Det er i sagens natur væsentligt at sikre 

ejerskabet. Ejerskab sikres gennem: 

 At styregruppen for projektet/programmet har relevant repræsentation af linjeledelse 

 At projektlederen (hvis muligt) er forankret i den del af organisationen, der skal implementere 

løsningen organisatorisk 

 At projektgruppen har relevant repræsentation af forandringsagenter fra berørte enheder 

 

 

                                                           
2 Se definition af den fællesstatslige it-projektmodel (https://www.digst.dk/Styring/Projektmodel) og ITS til- pasning 
heraf (http://www.projektmodel.its.aau.dk/) 
3 Se definition af den fællesstatslige programmodel (https://www.digst.dk/Styring/Programmodel) 


