
Det Strategiske Digitaliseringsudvalg Møde den 7. juni 2018 

 

 
2018-021-00149 

 

DAGSORDEN  
 

MØDEINDKALDELSE Ordinært møde – den 7. juni 2018, kl 13.30 – 16.30, Fredrik Bajers Vej 5, mødelokale 207  

FORBEREDELE Læs dagsorden og udsendte bilag 

  

DELTAGERE 
 
 
 
ØVRIGE  

Henrik Pedersen (fmd.), Henrik Halkier, Søren Kristiansen, Jakob Stoustrup, Dorte Stigaard, Lone 
Vestergaard, Morten Winterberg, Flemming Koch, Per Hejgaard, Lars Lohmann, Thomas 
Krumbak, Niels Dahl Thellufsen (ref).  
 
 

 

1. VELKOMST OG DAGSORDEN PRÆSENTATION DSD FORMAND 5 MIN 

DISKUSSION  

Velkomst og præsentation af dagsorden.  

KONKLUSIONER  

(Godkendt dagsorden) 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

2. REFERAT SENESTE MØDE GODKENDELSE  DSD FORMAND 5 MIN 

DISKUSSION Bilag: Revideret referat fra DSD møde 3. april 2018 

Referat fra seneste DSD møde drøftes mhp. godkendelse. 

KONKLUSIONER  

(Det godkendte referat fra seneste DSD møde den 3. april 2018 gav ikke anledning til yderligere bemærkninger) 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

3. ORIENTERING  ORIENTERING DSD FORMAND 20 MIN 

DISKUSSION  

Mundtlig orientering ved formanden.  
1. Orientering om finansiering af ressourcer til udmøntningsgrupperne.   
2. Orientering om digitaliseringspuljens størrelse på baggrund af beslutning på direktionsmødet den 9. maj 2018. 
3. Orientering om evt. samarbejde med SDU om Claaudia.   

KONKLUSIONER  

(Orientering tages til efterretning) 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 
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4. 
 
AAU DIGITALISERINGSSTRATEGI  

 
BESLUTNING 

 
PER HEJGAARD    

 
 60 MIN 

DISKUSSION 
 
 
 

Bilag   Status på digitaliseringsstrategien og de enkelte spor  
            Forslag om anvendelse af resterende 2018 midler fra digitaliseringspuljen 
            Det administratives spors indstillinger til projekter (projektkatalog) 

Under punktet giver Per Hejgaard en generel status på digitaliseringsstrategiens udmøntning  
 
DSD bedes behandle og besluttes på følgende to indstillinger 
1) Formanden for DSD har bedt ITS om at gennemføre en disponering af de af digitaliseringspuljens 2018 midler, som ikke 

forventes brugt i 2018, m.h.p. at fremme strategiens udmøntning hensigtsmæssigt. Det betyder, at midler fra kørende 
projekter, som pt. forventes at skulle overføres til 2019, i stedet anvendes som følger. Det forudsætter at 
digitaliseringspulje 2019 midler er i stand til at finansiere de ikke overførte projektmidler, såvel som midler til nye projekter. 
Den økonomiske opfølgning på DSD digitaliseringspuljen for 2018 viser, at der pt. er et økonomisk råderum på ca. 5 mio. 
kroner (detaljer om dette findes i indstilling til punkt 5). Det foreslås at det økonomiske råderum for 2018 anvendes til at: 

1. Understøtte udmøntning af digitaliseringsstrategien ved at tilvejebringe nødvendige organisatoriske ressourcer til 
udmøntningsgrupper 

2. Igangsætte indsatser der sikrer gevinstrealisering for de igangværende og kommende indsatser (organisational 
change management) 

3. Igangsætte mindre analyser i 2018, der giver gode projekter, der er klar til eksekvering i 2019 
4. I det omfang der er økonomisk råderum, at igangsætte mindre og understøttende projekter, der skaber 

umiddelbar værdi og kan gennemføres indenfor budgetår 

Det indstilles at DSD tilslutter sig forslaget. Såfremt der er væsentlig ændringer for digitaliseringspuljen 2019 efter 
Direktionens behandling juni 2018, vil ovenstående forslag blive revideret ved DSD formanden og DSD medlemmer Morten 
Winterberg og Flemming Koch. 
 

2) Det administrative spor under digitaliseringsstrategiens udmøntning har udarbejdet et projektkatalog med indsatser og 
forslag om finansiering. DSD bedes drøfte, behandle og beslutte indstilling fra det administrative spor om finansiering af 
projektkatalog for det administrative spor. 
 

KONKLUSIONER  

(På baggrund af oplæg på mødet og efterfølgende drøftelser, tager DSD stilling til overstående indstilling). 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

5. 
PROJEKTPORTEFØLJE OG 
INDSTILLING VEDR. STATHR 

ORIENTERING/ 
BESLUTNING  

LARS LOHMANN  30 MIN 

DISKUSSION 

Bilag:  Projektstatus og indstilling vedr. StatHR   
            Porteføljeoverblik - igangværende digitaliseringsprojekter  
            StatHR – Organisering    

Projektstatus følger den normale procedure for rapportering. Der er i denne rapportering lavet en udvidet analyse af økonomien 
for DSD puljen i forbindelse med det tertiære review (bemærk økonomien er opgjort pr. 30. april 2018) for at undersøge 
mulighederne for at allokere investeringer til strategitiltag i H2 2018.  
 
I forbindelse med StatHR projektet har det været diskuteret hvordan den bedste strategi for gennemførelsen af dette foregår. 
StatHR projektet består af 2 dele: a) Implementering af nyt fælles HR system fra Moderniseringsstyrelsen og b) Udfasning af 
Scanpas og tilretning af snitflader på de systemer, der normalt anvender data fra Scanpas. Der er tale om 2 forskellige projekter, 
som dog er forbundet ift. datamodeller, tidsplaner og har afhængigheder ift. evt. dobbeltarbejde med vedligeholdelse af data i 
overgangsperioden. 
 

KONKLUSIONER  

(På baggrund af udsendt materiale og oplæg på mødet tager DSD orienteringen til efterretning. Desuden tager DSD jf. 
indstillingen stilling til organiserings- og finansieringspunkterne ift. StatHR). 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 
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6. 

 
KOMPETENCEUDVIKLINGS-
AKTIVITETER 

 
BESLUTNING 

 
HENRIK HALKIER  

 
10 MIN 

DISKUSSION 
 
 

Bilag:  Kompetenceudviklingsaktiviteter (sagsfremstilling) 
            Tre bilag: Behovsscreening, Plan2Learn grundpakken, Plan2Learn tilkøbsmoduler 

AAUs direktion behandlede d. 11. maj 2017 handleplaner for strategipulje 2, herunder handleplan for Kompetenceudvikling for 
VIP.  Med direktionens afsatte midler til systemunderstøttelse af AAUs kompetenceudviklingsaktiviteter igangsatte HR 
Kompetenceudvikling markedssondering og leverandørkontakt med formål om at udvælge det mest egnede system, som både 
understøtter digitalisering og effektivisering af området. Plan2Learn er et kursusadministrationssystem og LMS. Systemet 
Plan2Learn (grundpakken) blev vurderet som det mest egnede system ud fra vurderingsparametrene brugervenlighed, support, 
digitaliseringsgrad og understøttelse af AAU Kompetenceudviklings processer samt system- og licens omkostninger. 
AAU Kompetenceudvikling indstiller nu at igangsætte et to-delt projekt hvis formål er: 
1) Eksekvering af direktionens beslutning ved indkøb og implementering af Plan2Learn grundpakken. Første del vil sikre en 
hurtig digital understøttelse af umiddelbare behov og manuelle processer med effekterne effektivisering, bedre service og 
brugeroplevelse og et centralt system til håndtering af kompetenceudvikling. Derudover erfaringsopbygning som kan bruges i 
den efterfølgende anden del. 
2) Igangsætning af foranalyse af området og muligheder for yderlig ibrugtagning af systemmæssige tilkøbsmoduler i Plan2Learn 
samt afklaring af organisatoriske, tekniske og økonomiske gevinster og konsekvenser herved. 

KONKLUSIONER  

(DSD drøfter og træffer beslutning på baggrund af udsendt materiale og drøftelsen på mødet). 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 
7. 

 
DSD MØDE I JULI 2018 

 
BESLUTNING 

 
FLEMMING KOCH OG 
NIELS DAHL 
THELLUFSEN 

 
15 MIN 

DISKUSSION 
 

 

Drøftelse af temamøde i DSD den 3. juli 2018. Der er forslag fra ITS om, at det kommer til at dreje sig om OCM (Organizational 
Change Management) – evt. med deltagelse af et konsulentfirma.  

KONKLUSIONER  

(DSD drøfter og fastlægger temamødet). 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

8. 
TILRETTET KOMMISSORIUM  
FOR DSD 

BESLUTNING DSD FORMAND 10 MIN 

DISKUSSION Bilag: Kommissorium for Det strategiske digitaliseringsudvalg - med foreslåede tilretninger 

Fra Rektorsekretariatet er der udsendt kommissorier for de respektive råd og udvalg med foreslåede tilretninger jf. 
direktionsmødebeslutning af den 14. september 2017. Der er efter aftale med Ulla Gjørling og Christina Dellgren Knudsen brugt 
kommissoriet for Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) som ”prøveballon”. Rådet har drøftet tilretningen, og formuleringen i 
kommissoriet er godkendt af rådets formand, prorektor Inger Askehave. Efterfølgende er de øvrige kommissorier rettet til med 
små justeringer i forhold til kommissoriet for DSUR. Dermed er kommissorierne forholdsvis enslydende og også fortsat 
”alignede” i forhold til hinanden. Nu forelægges det let tilretteede DSD kommissoriumn til godkendelse. Når dette er sket vil det 
blive returneret til Rektorsekretariatet, som vil sørge for en samlet forelæggelse af alle kommissorierne for direktionen til 
endelig godkendelse. 

KONKLUSIONER  

(DSD drøfter og godkender det tilrettede kommissorium) 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 
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9. EVT. ORIENTERING ALLE 
 
2 MIN 

DISKUSSION 
 
 
 

 

 
 

KONKLUSIONER  

(   ) 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

10. PLUS – DELTA FEED-BACK DSD FORMAND 2 MIN 

DISKUSSION  

Hvad var godt på mødet. Hvad bør forbedres fremadrettet. Feed-back fra medlemmerne til mødearrangørerne. 

KONKLUSIONER                                                                                           Plus                                       Delta 
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2018-021-00149 

REVIDERET REFERAT 
 

MØDEINDKALDELSE Ordinært møde – den 3. april 2018, kl 13.30 – 15.30, Fredrik Bajers Vej 5, mødelokale 207  

DELTAGERE 
 
 
 
ØVRIGE  

Henrik Pedersen (fmd.), Henrik Halkier, Søren Kristiansen, Jakob Stoustrup, Dorte Stigaard, Lone 
Vestergaard, Morten Winterberg, Flemming Koch, Per Hejgaard, Lars Lohmann, Thomas 
Krumbak, Niels Dahl Thellufsen (ref).  
Louise Bredgaard deltog under punkt 8. 

 

1. VELKOMST OG DAGSORDEN PRÆSENTATION DSD FORMAND 5 MIN 

DISKUSSION  

Velkomst, præsentation af dagsorden for dette møde, som var det første, hvor Dorte Stigaard og Lone Vestergaard deltog.  

KONKLUSIONER  

Kort drøftelse af i hvilken grad DSD er selvsupplerende. Desuden var der enighed om, at medlemmerne ikke repræsenterer 
deres enheder, men at de med deres forskellige kompetencer varetager helheden/AAU.  Dagsordenen blev godkendt. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

2. REFERAT SENESTE MØDE GODKENDELSE  DSD FORMAND 5 MIN 

DISKUSSION Bilag: Revideret referat fra DSD møde 8. februar 2018 

Referat fra seneste DSD møde drøftes mhp. godkendelse. 

KONKLUSIONER  

Det godkendte referat fra seneste DSD møde 8. februar 2018 gav ikke anledning til yderligere bemærkninger. Dermed godkendt. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

3. ORIENTERING  ORIENTERING DSD FORMAND 5 MIN 

DISKUSSION Bilag:  

Mundtlig orientering ved formanden.  

 Forslag til styregruppen for CLAAUDIA og mulig ekstern finansiering 
 

KONKLUSIONER  

HP orienterede om CLAAUDIA ud fra en præsentation. DSD tog godt imod den fremlagte tilgang til CLAAUDIA, som kun gav 
anledning til enkelte bemærkninger. 
Styregruppen skal bl.a. besættes med en fra hvert fakultet.  VIP’erne i Styregruppen skal være personer, der er udførende og 
fungerer som ambassadører ude i organisationen. VIP’erne i Styregruppen skal derfor været meget engagerede for at kunne 
repræsentere behov på deres fakultet. Det blev anbefalet, at hver fakultetsrepræsentant etablerer en lokal følgegruppe, som 
kan understøtte opgaven.  
Dorte Stigaard påpegede, at det er vigtigt at skelne mellem, hvad der ligger i projektet, og hvad der ligger i linjeledelsen. Dette 
peger på et femte formål – nemlig præciseringen af, at dette er noget vi gør/satser på. 
Der blev også peget på et sjette formål - nemlig på et senere tidspunkt at få udarbejdet en økonomimodel, der giver gratis 
adgang til infrastrukturen op til et vist niveau, hvorefter der betales eller gives adgang efter excellence.  En anden model, som 
kort har været omtalt i direktionen, kunne være at tilvejebringe FS-bidraget differentieret efter brugen af CLAAUDIA på hvert 
fakultet. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 
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4. PROJEKTPORTEFØLJE ORIENTERING LARS LOHMANN  10 MIN 

DISKUSSION Bilag: Porteføljeoverblik - igangværende digitaliseringsprojekter 

Op til dette møde er udsendt en gennemgang af kørende IT strategiske projekter – mshp på afvigelser fra planer og ditto 
korrigerende handlinger. Status fokuserer på økonomi og fremdrift ift. aftalt leveringstidspunkt og overholdelse af aftalt 
scope/omfang.  
 

KONKLUSIONER  

LL oplyste, at der er sat en ny projektleder på SOL-projektet. Dette påvirker også IT-KvUd, som skal rescopes. 
Vedr. GDPR er omfanget i rød, da der lige efter godkendelse af nyt scope i styregruppen, blev fjernet en jurist fra projektet. 
LL orienterede om digitaliseringspuljen for 2018 med et budget på 34,3 mio. kr, hvorunder der også er midler til CLAAUDIA. Der 
er et underforbrug på knap 4 mio. kr., og LL forventer at der formentligt bliver midler til efteråret. Vedr. STAT HR oplyste LL, at 
del er en forsinkelse fra maj til oktober 2018.  
DSD tog orienteringen til efterretning.      

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

5. 
 
ALUMNE PROJEKT 

 
BESLUTNING 

 
LONE VESTERGAARD 

 
10 MIN 

DISKUSSION 
 
 

Bilag: Godkendelse af proces vedr. leverandørtilbud i Projekt Alumne (indstilling) 
Oversigt over tidsplan samt økonomien. 

Projektet indstiller til faseskift for alumne projektet; fra fase ”Initiering og Detailanalyse” til ”Anskaffelse”. Projekt Alumnes 
styregruppe v/Lone Vestergaard indstiller, at DSD giver mandat til at godkende et tilbud fra en leverandør af alumne/CRM-
system efter endt udbudsrunde medio april.  
 

KONKLUSIONER  

Der var et kort oplæg ved LOV og LL.  
Da Business Casen ikke var klar til mødet, gav DSD mandat til, at MW, LOV, LL og HP kan godkende faseskiftet inden næste DSD-
møde med henblik på ikke at forsinke projektplanen, som bl.a. indeholder valg af leverandør af alumne/CRM-system efter endt 
udbudsrunde medio april.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Inden underskrivelse vendes sagen med AC HP  

 

6. 

 
PROJEKT DIGITALE 
EKSAMENSBEVISER 

 
BESLUTNING 

 
LONE VESTERGAARD 

 
10 MIN 

DISKUSSION 
 
 

Bilag: Digitale eksamensbeviser(indstilling) 
Digitale eksamensbeviser (business case) 

Projektet ’Digitale eksamensbeviser’ har til formål at sætte AAU i stand til at generere, journalisere og udstede digitale 
eksamensbeviser til sine dimittender. Det ønskes nu at DSD igangsætter projekt ’Digitale eksamensbeviser’ i initiering- og 
detailanalysefasen. Studieservice er indstillet på at påtage sig rollen som styregruppeformand. 

KONKLUSIONER  

LOV gav et kort oplæg, som motivering for at få midler til en initierings- og detailanalysefase. 
SK og HH fandt, at AAU naturligvis skal vi have digitale eksamensbeviser. Derfor behøves der Ikke for meget forundersøgelse. 
Det blev afklaret, at fakulteterne er repræsenteret i den tværorganisatoriske gruppe.  
LOV påpegede, at det bliver et organisatorisk projekt.       
DSD traf beslutning om, at igangsætte projekt ’Digitale eksamensbeviser’ i initiering- og detailanalysefasen og bevilgede det 
indstillede beløb, betinget af, at dette ikke kunne rummes inden for ESDH-systemforvaltningsbudgettet. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

MW påpegede, at det skal tjekkes med ESDH/AUB, om de har fået midler, 
der rækker til dette projekt, da de har fået til opgave at understøtte 
digitaliseringsaktiviteter på Workzone-platformen.    
    

LOV  
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7. 

 
DIGITALT UNDERSTØTTET 
LÆRING I PRAKSIS 

 
BESLUTNING 

 
JAKOB STOUSTRUP 

 
5 MIN 

DISKUSSION 
 
 

Bilag: Digitalt understøttet læring i praksis (indstilling) 
Digitalt understøttet læring i praksis (forundersøgelse) 

Baggrunden for punktet er, at der på mødet i Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) den 22. marts 2018 blev behandlet 
indstilling om gennemførelse af en forundersøgelse, der adresserer centrale indsatser for digitaliseringsstrategiens område for 
Uddannelse og Problembaseret Læring (Uddannelse og PBL). Da DSUR ikke råder over midler ønsker DSUR imidlertid, at der 
indstilles til DSD at dække de økonomiske omkostninger ved gennemførelse af forundersøgelsen. Det drejer sig om udgifter til 
frikøb samt rejseomkostninger. Vedhæftet er indstilling plus et bilag med beskrivelse af forundersøgelsen. Bilaget er identisk 
med det bilag, som var vedlagt indstillingen til DSUR. Indstillingen til DSUR blev vedtaget under forudsætning af DSD’s 
prioritering af midler til forundersøgelsen. 

KONKLUSIONER  

JS gav et oplæg ud fra en præsentation om Digitalt understøttet læring i praksis og indstilling til DSUR for 14 dage siden. Det 
indstilles, at DSD dækker de økonomiske omkostninger ved gennemførelse af forundersøgelsen anslået til 450.000 kr. 
Der var en drøftelse af tidsrammen, som kun var sat til 2 måneder. JS oplyste, at der afsættes bedre tid - formentligt 8 måneder. 
DS fandt, at det er godt, at der er fokus på læring. Pegede på, at man godt kan hente erfaringer udenfor universitetssektoren, 
ligesom det vil være godt at indbygge en eller anden form for evaluering.  
FK oplyste i forhold til økonomien, at man skal huske at frie midler blot er midler, der er fremskudt til næste år.        
HP syntes, at det er et godt tiltag og nævnte den nye MIT rapport, hvorfra vi måske kan lære noget. Desuden bør man overveje 
hvordan 5 % midlerne kan anvendes.  I den forbindelse nævnte DS også eksterne fonde.  
DSD besluttede at dække omkostningerne ved gennemførelse af forundersøgelsen – dog undtaget udgifter til ledelse.   

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

8. 
 
AAU DIGITALISERINGSSTRATEGI  

 
ORIENTERING 

 
DSD FORMAND, DE 
SPORANSVARLIGE   

 
 70 MIN 

DISKUSSION 
Status v/de DSD-sporansvarlige samt drøftelse af proces vedr. økonomi og budget 2019     
Status ift. kommunikation vedr. strategien 

Der vil være korte status-oplæg (på 5-10 minutter) fra hver af de sporansvarlige. Herefter er der en drøftelse af de problemer og 
forhindringer hvert enkelt spor måtte opleve. Drøftelsen vil desuden fokusere på processen vedr. økonomi og konkret tiden op 
til budget 2019 – samt udmelding om en ramme vedr. økonomien i 2019 - formentligt allerede i april – på baggrund af konkrete 
idéer. Endeligt vil der blive givet en status ift. kommunikation vedr. strategien.   

KONKLUSIONER  

FK foreslog, at PH tilbydes funktionen som projektleder ift. digitaliseringsstrategien.  Dette var der opbakning til. Derefter var der 
gennemgang ved de sporansvarlige ud fra deres præsentationer.    
 
JS startede. Organisering er i proces. Milepæle i 2018 blev kort gennemgået. Vedr. aktiviteter ift. budget 2019 vil de arbejde med 
tre projekter (Forundersøgelse: Digitalt understøttet læring i praksis, TECH: ”PBL og Flipped Semester” samt HUM:?). 2018 
anvendes til forundersøgelse så der må laves en fasttrack for at komme med ift. budget 2019.    
HP påpegede, at der er eksterne midler, der kan søges, og der er måske hjælp fra DS ift., hvor der kan søges. 
MW fandt, at det vil være godt med eksterne midler. DS oplyste, at F&P godt kan hjælpe, men det er lettere, når vi ved, hvad vi 
vil. JS pegede på, at det er et relativt driftstungt indsatsområde, hvilket måske kan gøre det svære at hente eksterne midler.     
 
SK fortsatte med at oplyse, at de mangler en organisationsrepræsentant og projektleder. Måske kan det være en og samme 
person. Referencegruppe og mandater mangler ligeledes. Vedr. aktiviteter ift. budget 2019 har de to indsatser (2 og 3) som 
CLAAUDIA dækker. Derudover har de to hovedindsatser, der skal arbejdes med: Koordineret engagement i digitalisering (1) og 
Eksponering af videnproduktion (4). De mangler imidlertid et årsværk, der kan gå foran.   
SK oplyste, at dette var bedste bud, da de skulle komme op med noget. Det vil blive taget op den 16. april i SRFI. 
 
DS fortsatte med at oplyse, at de først skal have afklaret, hvad de skal lave.  Derefter gennemgik hun en præsentation, hvor der 
var fokus på fire emner: Hvad er god forskningsstøtte, de 5 Hub’s – (tre i Aalborg en i CPH og en i Esbjerg), Vidensamarbejde 
understøttet digitalt samt Datadrevet service. DS oplyste, at Per Hejgaard og en medarbejder ved DS er på opgaven.  
 
HH fortsatte med at oplyse, at det er de organisatoriske digitale kompetencer, der skal ses på i 2018 - derefter skal der fokus på 
medarbejdernes digitale kompetencer. HH gennemgik de kommende skridt – herunder workshop i foråret. Desuden indstilles 
det til rektor, at Lederdagen i efteråret 2018 anvendes til at skabe opmærksomhed og tilslutning til Kompetencesporet. Tre af de 
fire roller er besat – der mangler en projektleder.      
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MW fortsatte med at oplyse, at der i igangværende projekter er organisering på plads. Spørgsmålet er, om der skal være en 
overordnet paraply, hvilket umiddelbart ikke vurderes nødvendigt. Der afventes pt. på de organisatoriske ændringer. 
Referencegruppen er AL, som har besluttet at afholde konference med tema digitalisering, når der med den kommende, 
administrative organisering er blevet etableret relevante samarbejdsfora. 
MW pegede på aktiviteter i to spor – dels udarbejdelse af projektforslag og oversigt over systemforvaltningsaktiviteter – dels 
udarbejdelse af indledende handleplan for indsats 15.3, ”Bedre muligheder for beslutningsstøtte”, hvor de er ved at danne en 
BI-styregruppe. Roadmappen består af hhv. igangværende projekter med aktivitet i 2019, igangværende projekter som 
forventes afsluttet i 2018 – samt mulige nye projekter & aktiviteter til 2019. 
 
Den efterfølgende dialog gik primært på følgende: Ledelsen skal forstå vigtigheden af digitalisering – og skal have fælles mindset. 
FK kom med forslag om et hold af forandringsagenter på AAU. SK fandt, at deres projekt vedr. Eksponering af vidensamarbejde 
bør afvente DS og deres afklarende proces. FK pegede på Alumneprojektet, der er en form for CRM system. Dette skal derfor 
også koordineres med DS. HP pegede på Digital HUB og CLAAUDIA, som ligeledes er projekter, som skal koordineres med 
DS/AAU Innovation. Endeligt pegede HP også på, at DS bør få adgang til Adm forsk pro.  
Som konklusion pegede HP på, at det bør overvejes, hvor meget der bør sættes i gang. Der er behov for, at man taler sammen 
og får skabt synergi mellem de forskellige projekter.  Man kan overveje at anvende nogle af 5 % midlerne, og der er ligeledes 
mulighed for at søge eksterne midler. HP foreslog, at DSD søger en ramme på 39 mio. kr.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

DSD beder i første omgang direktionen om en ramme på 39 mio. kr.     MW  

 
9. 

 
MØDEPLAN  2018 

 
ORIENTERING 

 
NIELS DAHL 
THELLUFSEN  

 
5 MIN 

DISKUSSION 
 

 

Som aftalt på DSD-mødet i februar 2018 fremlægges forslag til mødeplan med udvidet mødetider i 2018.  

KONKLUSIONER  

DSD besluttede, at de næste to møder forlænges til 3 timer. Mødet i juli bliver et temamøde.    

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

10. EVT. ORIENTERING ALLE 
 
2 MIN 

DISKUSSION 
 

 

 

KONKLUSIONER  

PH ønskede en drøftelse om det maskineri, der er sat i gang, og om hvordan tiltagene hænger sammen.  
DS ville gerne have fokus på indhold, og ville også gerne have en afklaring af, hvem der har styr på hvem der snakker sammen. 
Endeligt vil det være godt med en fælles forståelsesramme.     
LB fandt, at det ville være en god ide at kigge ned i handleplanerne og evt. anvende de skabeloner, der anvendtes ved arbejdet 
med den overordnede strategi. Dette ville HH gerne have taget op på et kommende møde.   

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

11. PLUS – DELTA FEED-BACK DSD FORMAND 2 MIN 

DISKUSSION  

Hvad var godt på mødet. Hvad bør forbedres fremadrettet. Feed-back fra medlemmerne til mødearrangørerne. 

KONKLUSIONER                                                                                           Plus                                       Delta 

Intet   

 



VIDEN FOR VERDEN 
DIGITALISERINGSSTRATEGI 



PROCES OG 
RESULTAT 

Ønske om digitaliseringsstrategi til 
understøttelse af Viden for Verden. 

Interviews 

Workshops (Devoteam) 

Høringer 

Faglige reviews 

 

Godkendt digitaliseringsstrategi! 

 



DIGITALISERING 

? 
• Opgaver 
• Processer 
• Kompetencer 
• Organisering 
• Teknologier 



VISION 
AAU anvender digitalisering ambitiøst og aktivt for 
at understøtte overordnede strategier og realisere 
strategiske mål 
 

Digitalisering anvendes som betydeligt middel til at 
højne kvaliteten og styrke særkenderne i 
kerneaktiviteterne 
 

Den digitale udvikling udnyttes aktivt til at styrke 
innovation og fornyelse, således at AAU står stærkt 
og attraktivt inden for forskning, uddannelse og 
vidensamarbejde 

 



FOKUSPUNKTER 
FOR STRATEGIEN 

Grundlæggende principper for 
digitalisering på AAU 
 
Forskning 
Uddannelse og PBL 
Vidensamarbejde 
Kompetencer 
Administration 

Begrundet digitalisering 
Brugerinvolvering 
Organisatorisk implementering 
Styringsrammer 



DE 5 FOKUSPUNKTER 

 UDDANNELSE OG PBL 

• Digital understøttelse af PBL 

• De studerendes digitale læringsmiljø 

• Kompetencer for digitalt understøttet 
læring 

 KOMPETENCER 

• Forudsætninger for digitalisering 

• Organisatorisk implementering 

• Medarbejderes kompetencer til at 
udnytte digitaliseringens muligheder 

 ADMINISTRATION 

• Enkelhed og sammenhæng i løsninger 

• Effektivisering 

• Nye muligheder for beslutningsstøtte 

 VIDENSAMARBEJDE 

• Digitalt styrket overblik over 
samarbejder 

• Digitalt understøttet samarbejde 

• Dokumentation og effektvurdering 

 FORSKNING 

• Nye muligheder for skabelse af viden 

• Fremme AAU’s anerkendelse 

• Tilgængelighed, anvendelse, 
compliance og samarbejde 



DE 5 FOKUSPUNKTER 
SPORANSVARLIGE 

 UDD. OG PBL 

 KOMPETENCER  ADMINISTRATION  VIDENSAMARB. 

 FORSKNING 

Søren Kristiansen 
Prodekan, forskning 
Samf. 
 

Jakob Stoustrup 
Prodekan, uddannelse 
Tech. 

Henrik Halkier 
Dekan 
Hum. 

Morten Winterberg 
Økonomidirektør 
Økonomiafd. 

Dorte Stigaard 
Innovationsdirektør 
AAU Innovation 

Direktion 

Bestyrelse 

DSD SRFI DSUR 



Sporets organisering 
(roller) 

Digitaliseringsstrategi 

Konkretisering 

Projektkatalog 

Budget  

Udmøntning 

Sporansvarlig 
(DSD medlem) 

Digitaliserings- 
partner 

Org. 
projektleder 

Organisations 
repræsentant 

Referencegruppe Arbejdsgruppe 



FRA STRATEGI 
TIL HANDLING 

Fokus og retning for digitalisering 

 

Konkretisering i partnerskab mellem 
sporansvarlig, digitaliseringspartnere 
og repræsentanter fra uddannelse, 
forskning og administration 

 

Handleplaner 

 

Digitaliseringsstrategi 

Konkretisering 

Projektkatalog 

Budget  

Udmøntning 



FORSKNING 

Koordineret engagement i digitalisering 

Infrastruktur og rådgivning 

Datamanagement 

Eksponering af vidensproduktion 

Dette sker lige nu… 

 
• En dedikeret IT infrastruktur til 

forskning 
 

• En dedikeret IT 
rådgivningsfunktion til 
forskning 
 

• Implementering af forsknings 
data management 
 

• GDPR leverancer (storage 
platform til forskningsdata) 
 

• Opstart af CLAAUDIA 
styregruppe 
 

• CLAAUDIA team opmanding (3) 
 

 



UDDANNELSE OG PBL 

Kompetencecenter for digitalt understøttet 
læring med fokus på understøttelse af 
digitale læringsformer i praksis 

(Gentænkt) digital understøttelse af læring 

Digitale læringsressourcer 

Studiemiljø og –progression 

Digitale kompetencer i studieordninger 

FLIPPED 
Central 

ENG 

TECH 

HUM SAMF 

SUND 

Dette sker lige nu… 

 
• Forundersøgelse: Digitalt 

understøttet læring i praksis 
 

• PBL og flipped semester 
(TECH) 
 

• (Etablering af central 
kompetenceenhed for digitalt 
understøttet læring) 
 
 
 
 
 



Vidensamarbejde 

Styrket overblik over samarbejder og 
effekt 

Samarbejds-platforme 

 

STORAGE | COMPUTE | KNOWLEDGE 

Dette sker lige nu… 

 
• Etablering af 

udmøntningsgruppe 
 

• Fælles CRM system som 
spin-out fra Alumne-projektet 

 



Kompetence 

Organisatoriske digitale kompetencer 

Medarbejderes digitale kompetencer 
 

STORAGE | COMPUTE | KNOWLEDGE 

Dette sker lige nu… 

 
• Etablering af 

udmøntningsgruppe 
 

• Samarbejde ønskes etableret 
med handleplansgruppen for 
”Kompetence, organisation og 
ledelse” 
 

• Samarbejde ønskes etableres 
med Kompetencecenteret; 
specielt i forbindelse med 
indsats 13.1 og 13.2 
 

• Anvendelse af Lederdagen 
2018 
 

 



Administration 

Porteføljen af digitale løsninger 

Sammenhængende digitalisering 

 

 

STORAGE | COMPUTE | KNOWLEDGE 

Dette sker lige nu… 

 
• Projekter udsprunget af ”Det 

Digitale AAU” 
 

• Kørende portefølje og 
aktiviteter i systemforvaltning 
 

• Beslutningsstøtte 
• Machine Learning 

prognoistisering 
• Robotics 

 
 
 

 



SPØRGSMÅL OG 
DIALOG 



DE 5 FOKUSPUNKTER 
SPORANSVARLIGE 

 UDD. OG PBL 

 KOMPETENCER  ADMINISTRATION  VIDENSAMARB. 

 FORSKNING 

Søren Kristiansen 
Prodekan, forskning 
Samf. 
 

Jakob Stoustrup 
Prodekan, uddannelse 
Tech. 

Henrik Halkier 
Dekan 
Hum. 

Morten Winterberg 
Økonomidirektør 
Økonomiafd. 

Dorte Stigaard 
Innovationsdirektør 
AAU Innovation 

Direktion 

Bestyrelse 

DSD SRFI DSUR 



Fors lag  om anvendelse  a f  resterende 
2018  mid ler  f ra  d ig i ta l iser ingspul jen   

D S D  m ø d e  d .  7 .  j u n i  2 0 1 8  



Bilag til DSD dagsorden punkt 4 
F o r s l a g  o m  a n v e n d e l s e  a f  r e s t e r e n d e  2 0 1 8  m i d l e r  f r a  d i g i t a l i s e r i n g s p u l j e n   

Område Estimater (kr.) Indsatser Formål 
Forskning 600.000 1.1 Koordineret engagement i digitalisering 

Udarbejdelse af forskningsstrategisk strategi for området 
 
3.1 Datamanagement 
Historisk forskningsdata, GDPR compliance 
 
4.1 Eksponering af videnproduktion 
Udarbejdelse af forskningsstrategisk strategi for området 

Mindre analyser der giver grundlag for projekter i 2019 
 

Uddannelse & PBL  900.000 5.1 Kompetencecenter for digitalt understøttet læring 
• Forundersøgelse af digitalt understøttet læring i praksis 
• Fakultetsspecifikke decentrale indsatser for lokal udmøntning af dele af strategien  

Mindre analyser der giver grundlag for projekter i 2019 
 

Videnssamarbejde 150.000 11.1 Samarbejds-platforme  
Systemunderstøttelse af vidensamarbejder og organisatorisk implementering på 
tværs af AAU 

Mindre analyser der giver grundlag for projekter i 2019 
 

Kompetence 250.000 13.1 og 13.2 Medarbejdernes digitale kompetencer  
Foranalyse, Plan2Learn, hvilke muligheder giver nyt kompetenceudbudssystem 

Mindre analyser der giver grundlag for projekter i 2019 

Administration 400.000 STADS analyse og INT (indrejse – international studentermobilitet)  Mindre analyser der giver grundlag for projekter i 2019 

Understøttelse af udmøntning af 
digitaliseringsstrategi og 
gevinstrealisering 

2.500.000 Organisatoriske ressourcer til at indgå i udmøntningsgrupper 
 
Indsatser vedr. gevinstrealisering og organizational change management 
 
 

Understøtte udmøntning af digitaliseringsstrategien ved at 
tilvejebringe nødvendige organisatoriske ressourcer til 
udmøntningsgrupper 
 
Igangsætte indsatser der sikrer gevinstrealisering for de 
igangværende og kommende indsatser (organisational change 
management) 

Mindre og understøttende projekter, 
der gennemføres indenfor budgetår 

200.000 F.eks. Infoglue vedligehold, funktionalitetsudvidelse ifbm. Apps, udvide skriftlige 
vejledninger til selvhjælp med videoer, bedre tilbud omkring MacOS client 
management m.fl. 

Mindre og understøttende projekter, der gennemføres indenfor 
budgetår 

I alt 5.000.000 



Projektgrundlag  

Side 1 af 1 
 

 

 

Stamdata  

Udarbejdet af / dato Morten Winterberg mw@adm.aau.dk / 20-04-2018 

Projektnavn / arbejdstitel Business Intelligence Styrket Struktur (BISS) 

Behovsstiller 

 

Styregruppen for Business Intelligence (Økonomidirektør, HR Chef, 

Kvalitetschef, EST ØC leder, BI systemforvalter) 

Projektets formål 

 

Opbygning af et sammenhængende, state-of-the-art ETL-lag i BI-

arkitekturen med henblik på at give analytikere adgang til self-service 

datafangst for databaserede analyser og beslutningsstøtte, at styrke 

effektiviteten i udvikling af nye BI-rapporter og øge effektivitet og 

robusthed i driften af eksisterende BI-rapporter.  

Strategisk fit 

 

Understøtter Digitaliseringsstrategiens 15.1 Sammenhængende 

digitalisering i adm. processer, 15.2 (BI-)data er præcise og kan udveksles 

på tværs af enheder, samt 15.3 Forbedret mulighed for dataanalyse. 

Organisatorisk påvirkning 

 

Analytikere bliver selvhjulpne i datafangst -> reduktion i behov for støtte til 

datafangst. BI-udviklere vil specialisere i hhv. front-end eller ETL. 

Statistikteam (ØA) udfaser SAS som lukket ETL-lag og dermed delvis 

datamonopol. 

Kritiske forudsætninger 

 

Foranalysens (gennemført i systemforvaltningen) anbefalinger til projekt 

og arkitekturprincipper støttes af IT-arkitekt. Personaleressourcer og/eller 

konsulentressourcer tilføres i projektperioden. BI-systemforvaltningen 

styrkes med 2ÅV i gevinstrealiseringsfasen. 

Løsningshypoteser 

 

Der skal etableres en 2-lags ETL struktur med et fælles Enterprise Data 

Warehouse og flere Datamarter til forskellige brugsanvendelser. AAU har 

licenser til begge elementer, som er relevante kandidater (Microsoft SSIS 

og Qlikview).  Projektet skal afklare nærmere om produktvalg. 

Gevinster 

 

Et mere driftssikkert BI-miljø med højere kvalitet i data – og dermed højere 

effektivitet blandt brugerne. Adgang til styrede data for 

analytikere/sagsbehandlere (self-service BI) – og dermed højere effektivitet 

i sagsbehandlingen. Kortere udviklingstid på nye BI-rapporter og dermed 

kortere responstid på ledelsens og brugernes behov. 

Risici 

 

 

Ignorance af behov for ressourcer til forvaltning af mellemlaget vil 

reducere værdien af løsningen væsentligt – kvalitet og relevans forringes. 

Manglende fremdrift i MDM kan gøre det vanskeligere at definere ETL-

lagenes indhold. 

Timeestimat 

 

2 ÅV i to år + konsulentassistance, eller 1ÅV i to år + mere 

konsulentassistance.  

Budget 

 

Hvor mange kr. estimeres projektet til?  

4,4 MDKK over to år 

Hvor mange kr. estimeres den efterfølgende drift til?  

650 TDKK + evt. licens, såfremt eksisterende MS- og QV-værktøjer ikke 

vælges. 

mailto:mw@adm.aau.dk


Projektgrundlag  
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Stamdata  

Udarbejdet af / dato 

 

Morten Bang Henriksen mbh@adm.aau.dk / 20-04-2018 

Projektnavn / arbejdstitel 

(1 linje) 

 

WBM 2.0 (WebBetalingsModul) 

Behovsstiller 

(1 linje) 

 

ØA – samt en række institutter med konferenceafholdelse samt SBi med 

salg over nettet 

Projektets formål 

(2-3 linjer) 

 

At kunne udstede fakturaer via webshops og ikke kun kunne modtage 

kreditkortbetalinger 

Strategisk fit 

(2-3 linjer) 

 

Løsningen skaber effektivisering i form af at medarbejderne ikke selv skal 

udstede fakturaer, samt sammenhængende digitalisering af den 

administrative proces 

Organisatorisk påvirkning 

(2-3 linjer) 

 

Enhedernes lokale administratorer af webshops til eks. konferencesalg. 

Løsningen tilbydes ikke til webshoppen hvor de studerende køber 

print/kopi. Desuden påvirkes ØA  

Kritiske forudsætninger 

(2-3 linjer) 

 

En mindre systemforvaltningsopgave omkring tilføjelse af massefakturering 

i debitormodulet i ØSS skal være på plads forud for WBM 2.0.  

Løsningshypoteser 

(2-3 linjer) 

 

De eksterne brugere af webshops vil opleve forbedret funktionalitet og 

self-service. Det er ikke den AAU-ansatte webshop-administrator der skal 

indtaste og afsende fakturaer, hvis køberen foretrækker dette fremfor en 

kreditkortbetaling. 

Gevinster 

(2-3 linjer) 

 

Effektivisering ved øget ekstern self-service. De øvrige ØSS-universiteter er 

desuden interesseret i den forbedrede løsning som med den oprindelige 

WBM-kontrakt giver et kick-back til AAU 

Risici 

(2-3 linjer) 

 

At der ikke udpeges ressourceperson i ITS. Det er ønskeligt, at Nils Østbjerg 

udpeges og de anses for værende meget sandsynligt. 

Timeestimat 

(2-3 linjer) 

 

200-300 interne timer fordelt på 4 årsværk på 10 arbejdsdage. 

Budget 

(2-3 linjer) 

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke indhentet estimat fra ekstern 

leverandør (MySupply ApS), så estimatet er meget usikkert: tkr. 200 til 

ekstern leverandør samt internt 4 årsværk i 10 arbejdsdage (ITS, ØA-

Support, ØA, ØA). Hertil en workshop med decentrale brugere. Alle interne 

ressourcer forventes at kunne afholdes af intern tid. 

mailto:mbh@adm.aau.dk


Projektforslag  

Side 1 af 1 
 

 

 

Stamdata  

Udarbejdet af / dato Jeanette Møller jm@its.aau.dk / 14-05-2018 

Projektnavn / arbejdstitel Robotics i administrative processer 

Behovsstiller Den administrative ledergruppe 

Projektets formål  1) Afdækning af AAUs behov for automatisering af processer via robotics-
teknologi og  

 2) Herefter tilvejebringe rette robotics-teknologi og kapabilitet på AAU 
som kan understøtte og sikre automatisering af arbejdsprocesser samt 
håndtere den efterfølgende drift. 

Strategisk fit 
 

Understøtter Digitaliseringsstrategiens 15.1 Sammenhængende digitalisering i 
adm. processer  

Organisatorisk påvirkning Automatisering af egnede processer som i dag håndteres manuelt. Omfang af 
påvirkede medarbejdere afhænger af hvilke processer og antal processer, som 
ønskes automatiseret. 

Kritiske forudsætninger  Der identificeres ca. 5 processer inden projektet startes og 

 At AAU kontinuerlig har en vis volumen forretningsprocesser som er 
kandidater til at kunne automatiseres vha. robotics teknologi. 

Løsningshypoteser 
 

Afdækning af egnede processer som hensigtsmæssig vil kunne automatiseres via 
robotics-teknologi. Anskaffelse af relevant robotics-teknologi ift. afdækkede 
processer. Etablering af governance og systemforvaltnings kapabilitet inden for 
robotics-teknologier. 

Gevinster 
 

Kvalitetsforbedring i de administrative processer. Ved at erstatte manuelle 
processer og indtastninger sikres højere kvalitet i data og færre fejl. 
AAU får kapabilitet inden for automatisering via robotics-teknologier. 

Risici 
 
 

At det ikke er muligt at få adgang til statslige systemer, som indgår i processerne. 
Konsekvens vil være at proces ikke kan automatiseres. 
At AAU ikke har nødvendig volumen i egnede processer til automatisering. 

Timeestimat 
 

2,5 årsværk (fordelt på 5 medarbejderressourcer) i et år (incl. Implementering af 5-
7 processer) + konsulentbistand. 

Budget 
 

Hvor mange kr. estimeres projektet til?  
2,5 MDKK i et år. 
 
Hvor mange kr. estimeres den efterfølgende drift til?  
Afhængig af antal af processer som skal automatiseres. 
 
AAU gennemførte i efteråret 2017 et projekt for etablering af proof-of-concept for 
automatisering af administrative processer vha. robotics-teknologi. Ved 
anvendelse af konsulenter fra Deloitte blev der etableret to automatiserede 
processer: Aflønning af studentermedhjælp – fra godkendt timeseddel til SLS (HR) 
og Rykkerproces for EVU-fakturering (STS). Udviklingspris og licenslistepris blev i 
POC'en vurderet til: 

 UiPath 1x back office robot license (rækker til processer i PoC)  €6000 

 UiPath 1x Studio license for development €3000 

 Ekstern konsulentbistand til simple processer koster ca. 100.000 kr. at 
udvikle/idriftsætte, mens komplicerede processer kan koste op mod 
300.000 kr.  

Grundet at volumen af egnede processer til automatisering ikke er afdækket er 
estimaterne meget usikre.  

mailto:navn@aau.dk
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Stamdata  

Udarbejdet af / dato Morten Winterberg mw@adm.aau.dk / 16-05-2018 

Projektnavn / arbejdstitel Machine Learning Lab 

Behovsstiller Den administrative ledergruppe 

Projektets formål 

 

Etablering af projektgruppe som skal opbygge viden om muligheder inden 

for Machine Learning og Machine Learning værktøjer/metoder, som kan 

understøtte at AAU får yderligere værdi af data. Projektgruppen skal 

gennemføre en PoC (foranalyse), som afdækker ressourcer, kompetencer 

og organisering/governance, som er nødvendigt for at implementere et 

Machine Learning Lab. På baggrund af PoC (foranalyse) skal DSD træffe 

beslutning om igangsætning af implementering. 

Strategisk fit 15.3 Forbedret mulighed for dataanalyse. 

Organisatorisk påvirkning 

 

Udvalgte medarbejdere fra STS og ØA 

Institut hvorfra relevante forskere er tilknyttet 

ITS i mindre omfang 

Kritiske forudsætninger 

 

Etablering af projektgruppe med følgende ressourcer og kompetencer: 

AAU forskere eller eksterne konsulenter med faglige kompetencer og viden 

inden for Machine Learning (estimat 80 timer) 

To områdeledere og to specialister fra hhv. STS og ØA (estimat 37 timer per 

person) 

To specialister til gennemførsel af PoC (estimat 1/2 år med minimum 75% 

og 25-33% allokering)  

Derudover forventes inddragelse af ITS systemforvaltere og/eller udviklere 

til etablering af dataadgange, som ikke måtte være tilgængelige i dag. 

Løsningshypoteser 

 

Opbygning af viden, etablering af problemformulering og derefter 

gennemførsel af PoC fx inden for ”frafald” eller ”STÅ-prognose”. 

Gevinster 

 

AAU får bedre datagrundlag til at træffe beslutninger, forbedre services, 

forstå mønstre og indtægtsoptimere mv. 

AAU får kapabiliteter inden for Machine Learning. 

Risici Utilstrækkeligt datamateriale og datakvalitet. 

For stor usikkerhed i ML-baserede prognoser/beslutningsgrundlag. 

Risici kan reduceres med MDM-fremdrift og med gennemførelse af BISS . 

Timeestimat 3/4 ÅV i ½ år  + konsulentassistance 

Budget 

 

Hvor mange kr. estimeres projektet til?  

<1 mio over 1/2 år 

 

Hvor mange kr. estimeres den efterfølgende drift til?  

Skal afklares i projektet/foranalysen. 

mailto:mw@adm.aau.dk
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Stamdata  

Udarbejdet af / dato Pernille Refstrup pre@adm.aau.dk  15-05-2018 

Projektnavn / arbejdstitel 

 

System til administration af boliger til udenlandske forskere og studerende 

– foranalyse. 

Behovsstiller Studieservice (Internationalt Boligkontor)  

Projektets formål 

 

Foranalyse mhp. anskaffelse af et boligadministrationssystem. 

Boligområdet er i dag stort set uden systemunderstøttelse og der er stort 

behov for digitalisering af ansøgnings-, tildelings- og 

administrationsprocesserne ifm. bolig mhp. at forbedre servicen for 

udenlandske forskere og gæstestuderende samt at effektivisere 

arbejdsgangene på tværs af universitetet samt efterleve gældende regler 

på området.   

Strategisk fit 

 

Projektet knytter an til Viden for Verdens indsatser indenfor 

internationalisering, særligt professionalisering af administrationen vedr. 

gæsteforskere samt digitaliseringsstrategiens indsatser 14.1, 15.1 og 15.2. 

Organisatorisk påvirkning 

 

- Udenlandske gæsteforskere og gæstestuderende vil opleve en 

markant bedre service. 

- Administrative medarbejdere på institutterne, der arbejder med 

administration af udenlandske gæsteforskere, Internationalt 

Boligkontor samt International Staff Unit vil opleve mere effektive 

arbejdsgange og øget kvalitet i opgaveløsningen. 

Kritiske forudsætninger 

 

Det er kritisk at medarbejderressourcer fra IBK, ØA, ISU og institutterne er 

til rådighed i analysefasen. 

Løsningshypoteser 

 

1. Der er identificeret et eller flere standardsystemer, som vil kunne løse 

AAU´s behov med større eller mindre grad af tilpasning af system eller 

processer.  

Gevinster 

 

Systemunderstøttelse af boligadministration vil medføre en 

serviceforbedring for udenlandske gæsteforskere (og –studerende), hvilket 

anses som værende en forudsætning for at AAU kan gennemføre de øvrige 

indsatser indenfor internationalisering. Systemunderstøttelse af området 

vil desuden skabe sammenhæng i opgaveløsningen og øget kvalitet og 

produktivitet gennem effektivisering og automatisering af manuelle 

processer. Endelig vil systemunderstøttelse af området sikre, at AAU 

modsat i dag, vil kunne efterleve lovpligtige dokumentationskrav ift. syn af 

lejemålene og afregning af depositum. 

Risici Vanskeligheder ved at etablere integrationer til andre studieadministrative 

systemer. 

Budget 

 

Hvor mange kr. estimeres projektet til? Ca. 500.000 kr. 

Hvor mange kr. estimeres den efterfølgende drift til? Vil skulle afklares i 

foranalysen. Køb og implementeringsproces med frikøb og integrationer 

anslås til 3 mil.  
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Stamdata  

Udarbejdet af / dato Pernille Refstrup pre@adm.aau.dk og Mads Østerbye mad@adm.aau.dk / 15-05-2018 

Projektnavn / arbejdstitel Aktiv og ambitiøs digital understøttelse af eksamensområdet på AAU – fase 2. 

Behovsstiller Styregruppen for Digital Eksamen (nu nedlagt) og Studieservice. 

Projektets formål 

 

”Med indførelsen af Digital Eksamen har AAU høstet de oprindelige gevinster for 

projektet af primært administrativ karakter. Studieservice oplever dog et stort, og 

stigende, behov fra fagmiljøerne om at få udvidet Digital Eksamen-platformen.  

Både ift. at kunne understøtte en større andel af de eksamensformer, som i dag 

anvendes, men ikke understøttes digitalt, men også understøttelse af en tættere kobling 

af undervisning og eksamen.  

Samtidigt er vi blevet ’klogere’ efter 3 år med Digital Eksamen. Både ift. yderligere 

muligheder for at optimere og effektivisere administrative processer, men også på 

fordele og ulemper ved at have en meget lille leverandør af et forretningskritisk system.   

 

Så der er flere og tydelige behov for at forbedre den digitale understøttelse af 

eksamensområdet på AAU. Disse kan dog ikke indfries indenfor rammerne af det 

eksisterende set-up for Digital Eksamen. Hensigten med projektet er derfor:” 

 

1. At afklare de strategiske behov og ambitionsniveau for øget digitalisering af 

eksamensområdet på AAU. 

2. At afdække hvorvidt ambitionerne bedst indfries gennem fortsat udvikling af det 

eksisterende system eller anskaffelse af et standardsystem. 

3.  At give et bud på fremtidig forretningsmæssig governance af området. 

Strategisk fit 

 

En analyse og rammesætning vil sikre at DE udvikles og anvendes i tråd med AAU´s 

strategiske ambitioner for administrativ og digital understøttelse af kerneaktiviteterne 

som formuleret i: 

- Viden for verden – digitaliseringsstrategi - punkterne 14.1 og 15.1  

- Strategi for de administrative områder. Indsatsområde 1 og 3 .  

Det taler også ind i konklusionerne i rapporten ”Digital understøttelse af læring” 

udarbejdet af studiemiljørådets taskforce af samme navn. 

Organisatorisk påvirkning 

 

Fase 2 af digitaliseringen af eksamensområdet vil primært rette sig mod de faglige 

miljøer og selve eksamensafviklingen – altså VIP-gruppen, men analysen vil også skulle 

kigge på muligheder og udfordringer i det organisatoriske setup på forretningssiden for 

Digital Eksamen under henvisning til ambitionerne om øget standardisering og 

ensretning af praksis. 

Kritiske forudsætninger 

 

Analysen vil kræve en dedikeret indsats i en periode og er ikke muligt at gennemføre 

inden for den eksisterende driftsnormering. Det kræver således en ressourceallokering. 

Løsningshypoteser 

 

1. Der peges på en fortsat udvikling af det eksisterende system Digital Eksamen med 

øget budgetramme – enten ved nuværende eller anden leverandør. 

2. Der peges på at anskaffe et standardsystem med den ønskede funktionalitet. 

3. Der peges på at fastholde det nuværende set-up og ikke øge digitaliseringsgraden af 

eksamensområdet på AAU. 

mailto:mad@adm.aau.dk


 

 

 

Side 2 af 2 
 

 

 

 

Gevinster 

 

En foranalyse vil sikre at eksamenssystemet er i tråd med AAU’s strategiske mål og 

ambitioner, herunder at IT-indsatser: 

- tager afsæt i konkrete og tværgående brugerbehov,  

- skal understøtte vores kerneaktiviteter, og  

- skal tilstræbe et sammenhængende, intuitivt systemlandskab for ansatte og 

studerende. 

Risici 

 

Hvis udvikling af det eksisterende system fortsætter sideløbende med analysen, risikerer 

vi at ’spilde’ udviklingsmidlerne. Sætter vi udviklingen i bero, vil der opstå stor 

utålmodighed i organisationen. Der er feks. pt. akut behov for udvikling, som vi er 

tilbageholdende med at igangsætte (Linux-understøttelse af ITX-Flex). En stor, 

unødvendig udgift, hvis vi ender med at skifte platform. Og helt nødvendigt, hvis vi 

beholder det nuværende. Der er derfor behov for at arbejdet gennemføres hurtigt. 

Timeestimat 

 

 

Budget 

(2-3 linjer) 

 

Hvor mange kr. estimeres projektet til?  

Ca. 500.000 kr. 

 

Hvor mange kr. estimeres den efterfølgende drift til? 

Afhængig af, hvad der peges på af løsning. 
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Stamdata  

Udarbejdet af / dato Pernille Refstrup pre@adm.aau.dk  15-05-2018 

Projektnavn / arbejdstitel Forberede den kommende udskiftning af STADS 

Behovsstiller Studieservice ved systemejer Lone Vestergaard 

Projektets formål 

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som ejer STADS, har i samråd med 
den nationale STADS-styregruppe besluttet at udfase STADS og erstatte det 
med et nyt standardsystem. Dette projekts formål er at ruste AAU til det 
kommende systemskifte i form af en foranalyse med følgende delmål: 
1. At afdække muligt omfang af det kommende systemskifte. 
2. At afdække systemarkitekturen, integrationer til andre nuværende 
systemer og forventede integrationer/grænseflader til nye systemer (bl.a. 
AAU-ID, SOL) 
3. At give et bud på governance/organisering/styregruppe som 
understøtter fællesskabets organisering. 
4. At udarbejde et estimat af nødvendige ressourcer/kompetencer til 
udfasning af STADS og implementering af nyt system. 
5. At udfærdige et udkast til BC - ressourcer, omkostninger, gevinster. 
Foranalysen skal stille AAU bedre ift. det kommende systemskifte mht. 
nødvendig viden og organisering. 

Strategisk fit  Projektet understøtter digitaliseringsstrategiens indsats 14.1 og 15.1. 

Systemskiftet er obligatorisk.  

Organisatorisk påvirkning 

 

 

Store dele af de administrative medarbejdere der arbejder med 

studieadministration decentralt og i Studieservice, dele af ØA og ITS samt 

alle studerende vil blive påvirket af systemskiftet.  

Kritiske forudsætninger 

 

Sikre at de nødvendige og rigtige ressourcer stilles til rådighed alle 

relevante steder i organisationen. Kompetent projektledelse og høj grad af 

ledelsesopbakning. 

Løsningshypoteser 

 

Beslutningen om udfasning af STADS og anskaffelse at nyt system sker i 

nationalt regi. 

Gevinster 

 

Systemskiftet er obligatorisk. Et velforberedt AAU vil kunne: 

1. I højere grad påvirke den kommende nationale proces og valg af system. 

2. Rettidigt forberede nødvendige afledte opgaver (egenudvikling, 

integrationer, udfasning af andre systemer mv.) 

3. Komme sikkert gennem et systemskifte med opretholdelse af sikker drift 

undervejs. 

4. Hurtigere høste gevinsterne (gn. effektivisering og automatisering af 

arbejdsgange) af et nyt system. 

Risici 

 

Der er konkret en risiko for, at der ikke findes/allokeres tilstrækkelige 

ressourcer i organisationen til foranalysen.  

Selve systemskiftet er et komplekst højrisiko-projekt. Denne foranalyse er 

et indledende forsøg på mitigering af de AAU-interne risici. 

Timeestimat  

Budget 

 

Hvor mange kr. estimeres projektet til? Foranalysen estimeres til ca. 1 

million over to år; 250.000 kr i 2018 og 750.000 kr i 2019. 
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Stamdata  

Udarbejdet af / dato Lars Mose lmos@adm.aau.dk  15-05-2018 

Projektnavn / arbejdstitel Udbetaling af timeløn  

Behovsstiller HR-afdelingen 

Projektets formål 

 

Et universitet er karakteriseret ved at have mange timelønsansatte 

tilknyttet. Det betyder, at der løbende behandles et betydeligt antal 

timelønsanvisninger. En digital løsning til håndtering af 

timelønsanvisninger indebærer, at hele processen resulterende i en 

lønudbetaling sker digitalt. AAU anvender Timesheet, der er mangelfuld 

både i relation til procesunderstøttelse og i relation til typer af anvisninger 

som kan anvises. Hertil kommer, at den er nødlidende. 

Der er flere muligheder for dens erstatning. Der er enkelte løsninger på 

markedet, der er et fælles universitært initiativ og Moderniseringsstyrelsen 

arbejder muligvis med en løsning. Bortset fra en løsning fra 

Moderniseringsstyrelsen vil øvrige løsninger skulle integreres til Statens 

HR-løsning. 

Der skal sikres ressourcer til udvikling af denne integration 

Strategisk fit 

Administrative område, Digitalisering 
 

Organisatorisk påvirkning 

 

Løsningen vil omfatte alle ansatte, som skal have udbetalt et beløb via en 

timelønsanvisning 

Kritiske forudsætninger 

 

At der kan identificeres en løsning blandt ovennævnte mulige, der kan 

håndtere en generisk opsætning af regelsæt for timelønsanvisninger. Dette 

forventes afklaret i efteråret 2018.  

Løsningshypoteser 

 

Projektet skal sikre, at en timelønsanvisning kan initieres hos den rette, det 

kan være den ansatte, og at den processuelt behandles korrekt, sikkert og 

effektivt resulterende i en udbetaling til den ansatte  

Gevinster 

 

Vil give en administrativ besparelse ved mere effektiv arbejdsgang 

En hurtigere og bedre service over for den ansatte 

Risici 

 

Risiciene vurderes beskedne, idet det er erstatning af en relativ enkel, men 

tung håndholdt proces med en digital 

Timeestimat 1,5 årsværk fordelt mellem ekspertise indenfor HR og it samt evt. økonomi  

Budget Ikke estimeret. Prisen for anskaffelse af en løsning er usikker, idet vilkårene 

og betalingsmodel er meget forskellige bestemt af løsning. En løsning fra 

Moderniseringsstyrelsen vil næppe anskaffelsesmæssigt være forbundet 

med en udgift Der forventes ikke at skulle anskaffes hardware. Eventuelt 

eksterne it-ressourcer til udvikling af integration 
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Stamdata  

Udarbejdet af / dato Lars Mose lmos@adm.aau.dk  15-05-2018 

Projektnavn / arbejdstitel Nemrefusion  

Behovsstiller HR-afdelingen 

Projektets formål 

 

Med overgang til Statens HR-løsning skal anmeldelse og indhentning af 

lovregulerede arbejdsgiverrefusioner ved sygdom og barsel ses i en anden 

kontekst. Som en selvejende institution er AAU ikke pligtig til at følge alle 

de processer der i øvrigt fastsættes for statslige institutioner. Det gælder 

bl.a. i forhold til refusionsområdet. AAU kan derfor beslutte sig for at følge 

den statslige løsning eller fortsætte som hidtil. Den statslige løsning har en 

række fordele, men også nogle ret omfattende konsekvenser, hvorfor den 

eksisterende løsning ønskes videreført under forudsætning af dens 

udvidelse til, at hele processen bliver digital i forhold til de muligheder som 

Nemrefusion tilbyder    

Strategisk fit 

Administrative område, Digitalisering 
 

Organisatorisk påvirkning 

 

En effektiviseringsgevinst i HR-afdelingen og sandsynligvis også en 

hurtigere, mere effektiv og mindre risikobetonet økonomiopfølgning på 

refusioner. Det sidste er opgaver, der pt ligger på institutniveau 

Kritiske forudsætninger 

 

At fraværsløsningen i Statens HR-løsning er implementeret på hele AAU. 

Det forventes at være tilfældet inden sommeren 2019 

Løsningshypoteser 

 

Projektet skal sikre, at de lovregulerede refusioner indhentes rettidigt og at 

opfølgningsopgaverne på dem, herunder den økonomiske, effektiviseres. 

Yderligere udnyttelse af mulighederne i Nemrefusion skal sikre en 

smidigere ESDH-proces 

Gevinster 

 

Vil give en administrativ besparelse ved mere effektive arbejdsgange og 

reducere usikkerheden ved den økonomiske opfølgning på refusioner 

Risici 

 

Risiciene vurderes beskedne, idet det er erstatning af en relativ enkel, men 

tung håndholdt proces med en digital 

Timeestimat 1,5 årsværk fordelt mellem ekspertise inden for HR, økonomi og it samt evt 

ESDH. IT-mæssigt er den eksisterende løsning udviklet eksternt 

Budget 

 

Ikke estimeret. Der skal ikke anskaffes hardware. Eventuelt anvendelse af 

eksterne it-ressourcer 
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Stamdata  

Udarbejdet af / dato Lars Mose lmos@adm.aau.dk  15-05-2018 

Projektnavn / arbejdstitel Dokumenthåndtering i relation til personsager  

Behovsstiller HR-afdelingen 

Projektets formål 

 

 

HR-afdelingens processer vil i perioden 2018 – 2019 blive væsentligt mere 

digitale med implementering af personalesystem og rekrutteringssystem. 

Det aktualiserer behov for automatisering af registrering af dokumenterne 

i Workzone samt afsendelse af dokumenterne via e-boks 

Strategisk fit 

Administrative område, Digitalisering 
 

Organisatorisk påvirkning 

 

Alle ansatte, der ansættes, fratræder, får ændret ansættelses- og lønvilkår 

eller andet, som skal dokumenteres i den ansattes personalesag 

Kritiske forudsætninger 

 

At projektet Digitale eksamensbeviser planmæssigt forløber, og at der i den 

sammenhæng leveres en WorkZone integrationskomponent 

Løsningshypoteser 

 

Projektet skal sikre, at det også bliver muligt at anvende Workzone 

integrationskomponenten i tilfælde af, at det viser sig, at den ikke er 

tilstrækkeligt generisk og derfor skal videreudvikles 

Gevinster 

 

Vil give en administrativ besparelse ved mere effektiv arbejdsgang 

En hurtigere og dermed bedre service over for den ansatte 

Risici 

 

Risiciene vurderes beskedne, idet det er erstatning af en relativ enkel, men 

tung håndholdt proces med en digital 

Timeestimat Forventet 0,5 årsværk fordelt mellem ekspertise indenfor HR, Esdh og it 

Budget 

 

Ikke estimeret. Der forventes ikke anskaffelse af hardware. Ligeledes 

forventes ikke anvendelse af eksterne udviklingsressourcer. 

Driftsmæssigt forventes løsningen ikke at medføre en selvstændig 

driftsomkostning, idet den vil være en del af Workzone 

integrationskomponenten 
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 Punkt: Drøftelse 

 Type: Kan frit distribueres 
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 5. Projektstatus og indstilling vedr. StatHR 
  

Dato for mødet 
 

07.06.2018 

Bilag: 
 

1) Porteføljestatus 
2) StatHR præsentation 

 
Sagsfremstilling: 
 

Denne sagsfremstilling består af 2 punkter.  
 

1) Orientering af projektstatus 
2) Orientering af fremtidig organisering for StatHR projektet 

 
Projektstatus følger den normale procedure for rapportering. Der er i denne rapportering lavet 
en udvidet analyse af økonomien for DSD puljen i forbindelse med det tertiære review 
(bemærk økonomien er opgjort pr. 30. april 2018) for at undersøge mulighederne for at 
allokere investeringer til strategitiltag i H2 2018. 
 
I forbindelse med StatHR projektet har det været diskuteret hvordan den bedste strategi for 
gennemførelsen af dette foregår. StatHR projektet består af 2 dele: a) Implementering af nyt 
fælles HR system fra Moderniseringsstyrelsen og b) Udfasning af Scanpas og tilretning af 
snitflader på de systemer, der normalt anvender data fra Scanpas. 
 
Der er tale om 2 forskellige projekter, som dog er forbundet ift. datamodeller, tidsplaner og 
har afhængigheder ift. evt. dobbeltarbejde med vedligeholdelse af data i overgangsperioden.  
Grundet forskellige tilgange til de 2 projekter har styringsmodellen været diskuteret i 
projektets styregruppe ift. hvilken organisering der skal være af projektet. I bilag 2 til 
sagsfremstillingen er en kort præsentation at situationen beskrevet samt 2 principielle 
modeller for organisering med forudsætninger, risiko, mv. 
 

Kommunikation: 
 

Det anbefales af beslutninger kommunikeres ud via referat fra DSD mødet. 
    

Indstilling: 
 

Der er følgende indstillinger:  
 
Ad. 1 – Orientering af projektstatus 
Det anbefales af projektstatus tages til efterretning. Det skal bemærkes at projektbudgettet 
for StatHR afspejler den indstilling der er for pkt. 2 i dette punkt. 
 
Ad. 2 – Organisering af StatHR 
Styregruppeformanden for StatHR, HR-Chef Henrik Søndergaard, indstiller til DSD at 
projektet organiseres efter model 2 i den beskrevne præsentation, samt at de beskrevne 
forudsætninger i bilaget implementeres (bemærk projektbudgettet er justeret således frikøb, 
mv. for HR ikke er medregnet i eksisterende oversigt). 

Sagsfremstilling til møde i Det Strategiske Digitaliseringsudvalg – DSD                         

  



 
        Rektorsekretariatet 

 

1 
 

 
AAU deltager som den ene af to pilotinstitutionert ifht. Statens HR og den risiko dette 
indebærer skal opvejes gennem gensidig koordinering og ledelse af de 2 projekter, da dette 
ellers vil udgøre en driftsmæssig risiko. 
 
Finansieringen af den medarbejder, der er ansat tidsbegrænset som vikar i HR-
servicecentret, for at frigøre driftsmedarbejdere til implementeringen af Statens HR  i StatHR 
(indtil nu finansieret af DSD) skal afklares. Det samme gælder finansieringen af den 
midlertidige integration mellem ScanPas og ØSLDV, der skal sikre opdaterede data i 
ScanPas indtil fuld overgang til Statens HR. Dertil skal finansieringen af rejseaktiviteter til 
Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med implementeringen af Statens HR fortsat sikres. 
 

Sagsbehandler:  
 
 

Lars Lohmann, ITS Projekt og Systemforvaltning 
  
07-06-2018 
 

  



PORTEFØLJEOVERBLIK 

I G A N G V Æ R E N D E  D I G I T A L I S E R I N G S P R O J E K T E R  
 

MA J  2 0 1 8  



Igangværende digitaliseringsprojekter  
- Safe-track 

Igangværende projekt Fase Fase % 
færdig 

Engangs-
omkostninger 

Årlige drifts-
omkostninger 

Forrige 
Måned 

Sidste 
Måned 

Aktuel  
status 

Forventet 
status 

(1.000 kr.) (1.000 kr.) 
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K
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D
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K
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D
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F 
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D
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M
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IT-KvUd, IT-Understøttelse, 
Kvalitetssikring af uddannelser Gennemførelse 80% 2.085 730  

VAAU, Videokonference Gevinst 95% 16.722 1.494 

SOL, Skemalægning og lokalebooking Gennemførelse 5% 12.435   3.950 

RUS2, Nyt rejseafregningssystem Gennemførelse 85%     1.813         240  

AAU-ID, AAU Identity Management Gennemførelse 64%   15.401 
(uden APOS option)  

3.420 
(uden APOS option)  

GDPR, EU-Persondataforordning Gennemførelse 90% 5.280 - 

StatHR, Statens HR-Modul Analyse 20% 3.250 - 

ALUMNE Gennemførelse 45% 3.550 - 

Masterdata Management (MDM) Gennemførelse 5 % 2.000 - 

CLAAUDIA Analyse 

OMF = Omfang / Scope 
TID = Projektplan / Tidsplan 
OMK = Omkostninger / Økonomi 



Igangværende digitaliseringsprojekter- Safe-track 
Projekt Afvigelse på aktuel status Korrigerende handling Løsningsda

to Ansvarlig 

GDPR Omfang er i gul da vi har travlt for at nå de sidste leverancer inden den 
25. maj, så vi kan melde det ud til organisationen. 

GDPR Tid er i gul da vi er meget tæt på 25. maj og stadig mangler at blive 
færdige med de sidste planlagte ting. 

 

GDPR Økonomi er i rød da driftsøkonomien ikke er på plads og vi står er lige 
ved at skulle indgå kontrakt på logningsløsning for de næste 4 år. 

- Afklar om vi må indgå kontrakt på logningsløsning 
- Få godkendt budget for drift fremover 

23. Maj 
 
6. Juni 

Rasmus 
Antoft 
 
Rasmus 
Antoft 

ItKvUD Gul på omfang og tid: 
Behov for opsamling og revision af projektplan 

• Projektets aktiviteter og tidsplan revurderes i sammenhæng 
med SOL, administrativ reorganisering etc. 

Maj 2018 LV/TK 

ItKvUD Gul på omfang og tid: 
Organisationsændring på AAU giver behov for ændringer i de løsninger, 
der indgår i IT-KvUd. Dels den konkrete registrering af 
organisationstilknytning og dels ændringer afledt af ændrede 
forretningsprocesser 

• Forventede behov for ændringer er analyseret 
• Endelig stillingtagen afventer nærmere afklaring om 

organisering og forretningsprocesser 

Gennemført 
 
Juni 2018 

TK/EL 
 
LV 

ItKvUD Gul på tid: 
Forsinkelsen vedr. STADS-integration og deraf afledte forsinkelser i 
øvrige aktiviteter truer tidsplanen for realisering af projektets gevinster 

• Review i gang af løsningsbeskrivelse fra Arcanic 
• Revideret løsningsbeskrivelse og tilbud fra Arcanic 

Maj 2018 
 
Juni 2018 

TN/KR 
 
TK 



Igangværende digitaliseringsprojekter  
- Fast-track 

Igangværende projekt Fase Fase % 
færdig 

Engangs-
omkostninger 

Årlige drifts-
omkostninger 

Forrige 
måned 

Sidste 
måned 

Aktuel  
status 

Forventet 
status 
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VAAU Fase 2, Videokonference / AV Gennemførsel 80% 14.000 - 

RES, Ressourcestyring 
 

Gennemførsel 20% 4.550 - 

Foranalyse, DSUR Foranalyse 500 

OMF = Omfang / Scope 
TID = Projektplan / Tidsplan 
OMK = Omkostninger / Økonomi 



Digitaliseringspuljen – Godkendt Budget 2018 
PROJEKTBUDGETTER og PROJEKTBEVILLINGER

Aktiv Budget for 2018 Budget for 2019 Budget for 2020
Total Resterende 

Omkostninger

 IT-KvUd, Kvalitetssikring af uddannelser Aktiv 1.560 1.560

 VAAU, Videokonference på AAU Aktiv 175 175

 SOL, Skemalægning og Lokalebooking Aktiv 6.460 6.460

 RUS2, Nyt rejse- og udlægssystem Aktiv 246 246

 AAU-ID, AAU Identity Management Aktiv 5.925 2.038 7.963

 VAAU2, AV/VK Fase 2 Aktiv 4.000 4.000

 RES, Ressourcestyring Aktiv 1.550 1.550

CLAAUDIA Planlagt 4.320 9.400 13.720

 GDPR, EU-Persondataforordning Aktiv 945 945

 MDM, Master Data Management Aktiv 2.000 2.000 4.000

 Statens HR, Fra ScanPas til Statens HR-Modul Aktiv 3.690 2.050 5.740

 ALU, Alumne Aktiv 3.485 3.485

 Foranalyse DSUR Aktiv 500 500

 AAUCARD, Adgangskontrol Ikke Startet 0

 STADS, Udskiftning af STADS Ikke Startet 0

Total 34.856 50.344



Digitaliseringspuljen – EAC 2018 

ØKONOMISKE NØGLETAL

SIDSTE GODKENDTE BEVILLING (AWC)
i 1.000 kr. Før 2018 2018 2019 2020 2021 Totalt
Digitaliseringspuljen 21.547 34.856 15.438 71.841

Øvrige 0 12.645 546 13.191

Samlet 21.547 47.501 15.984 0 0 85.032

SAMLEDE PROJEKTOMKOSTNINGER (EAC)
i 1.000 kr. Før 2018 2018 2019 2020 2021 Totalt
Digitaliseringspuljen 20.958 31.054 6.680 0 0 58.692

Øvrige 0 12.996 455 0 0 13.451

Samlet 20.958 44.050 7.135 0 0 72.143

AFVIGELSER SET TO PROJEKTTOTAL (VAC)
i 1.000 kr. Op til 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt
Digitaliseringspuljen 589 3.802 8.758 0 0 13.149

Andet 0 -351 91 0 0 -260

Samlet 589 3.451 8.849 0 0 12.889



Digitaliseringspuljen – EAC 2018 
 

Kommentarer: 
• Bevilliget til projekter, 34,8m – total ramme 36,2m 
• EAC viser ca. 3,7m underforbrug på bevilling 
• Ændringerne skyldes på større poster 2,5m SOL, 1,7m 

StatHR og 1,3m AAUID som modregnes af -1,9m på 
CLAUUDIA samt mindre justeringer 
 

SAMLEDE PROJEKTOMKOSTNINGER (EAC)     AFVIGELSER SET TO PROJEKTTOTAL (VAC)     
i 1.000 kr. Før 2018 2018 2019 2020 2021 Totalt i 1.000 kr. Før 2018 2018 2019 2020 2021 Totalt 
Digitaliseringspuljen             Digitaliseringspuljen             
Alumne 65 3.456 0 0 0 3.521 Alumne 185 29 0 0 0 214 
Foranalyse, DSUR 0 500 0 0 0 500 Foranalyse, DSUR 0 0 0 0 0 0 
GDPR 956 913 0 0 0 1.869 GDPR -11 32 0 0 0 21 
IT-KvUD 1.252 1.561 0 0 0 2.813 IT-KvUD 0 -1 0 0 0 -1 
RES 0 1.508 0 0 0 1.508 RES 1.500 42 0 0 0 1.542 
RUS2 1.260 246 0 0 0 1.506 RUS2 -1.121 0 0 0 0 -1.121 
SOL 3.845 3.976 2.590 0 0 10.411 SOL 0 2.484 -2.590 0 0 -106 
Statens HR 450 2.029 860 0 0 3.339 Statens HR 0 1.661 1.140 0 0 2.801 
VAAU 0 358 0 0 0 358 VAAU 175 -183 0 0 0 -8 
VAAU 2 4.562 3.996 0 0 0 8.558 VAAU 2 0 4 0 0 0 4 
AAUID 8.568 4.582 3.231 0 0 16.380 AAUID -139 1.343 -1.193 0 0 12 
Claaudia 0 6.200 0 0 0 6.200   Claaudia 0 -1.880 0 0 0 -1.880 
MDM 0 1.730 1.953 564 564 4.811   MDM 0 270 47 -564 -564 -811 
Total Dig. Pulje 20.958 31.054 8.633 564 564 61.773   Total Dig. Pulje 589 3.802 -2.595 -564 -564 668 

Usikkerheder til mindre forbrug: 
• Integrationsprojekt på tværs af ITKvUD, Alumne, SOL, StatHR – 0,75 mindre 
• StatHR evt. ny forsinkelse fra Modst. ca. 0,5m mindre forbrug 
• AAU-ID – mindre ændringsbudget 0,25m 
 
Usikkerheder til merforbrug: 
• AAU-ID: 2019 milepæl i 2018 0,7m 

 



Digitaliseringspuljen – Status på forbrug 



Analyse af forbrug på digitaliseringspuljen til dato 

Der er ca. 5m mindre forbrugt til dato end 
ankerbudget. Hovedposterne i dette er: 
 
• CLAAUDIA: 3,4m mindre forbrug. Projektet er under 

budgetopbygning. 
• AAU-ID: 1,0m primært frikøb der mangler 

eksekvering 
• VAUII: 0,5m senere indkøb en beregnet 
• StatHR: 0,3m forskydning grundet forsinkelse fra 

Moderniseringsstyrelsen 
 

Bemærk, at SOL p.t. har forbrugt ca. 1m mere end 
ankerbudget grundet frikøbsafregning på årsbasis 
 
Mitigerende handlinger: 
 
• CLAAUDIA: PN, CS, HSK skal sikre budgettet 

færdiggøres asap. Ejer: PN 
• AAU-ID: LLO, PN, CS sikrer at frikøb bliver eksekveret 

og vurderet: Ejer: LLO 
• Integrationsprojekt: LLO, TK skal sikre dette 

planlægges og re-estimeres på tværs af projekter. 
Ejer: LLO 



StatHR 

O r g a n i s e r i n g  



StatHR – Aktuel Situation 
 StatHR projektet består af 2 spor 

o Nyt HR system (Statens HR) implementeres af Moderniseringsstyrelsen [Modst.] – AAU er den ene af to 
pilotinstitutioner, og piloten omfatter først Fælles Service, dernæst et institut. HR afdelingen er primær interface til 
Modst. 

o Udfasning af Scanpas og forventet oprettelse af interfaces til ny HR løsning – ITS er primær interface til Modst. 
 

 Det er aftalt med Moderniseringsstyrelsen, at Statens HR først går live i pilot 1. november. Systemet vil dog blive taget i 
brug af HR-afdelingen i et lukket testmiljø ultimo august. Dette imødekommer AAU’s ønske om bedre tid til at afprøve 
systemet, etablere integrationer og oplære medarbejdere inden go-live.  
 

 HR data i Scanpas og på sigt Statens HR er grundlæggende for en lang række systemer på AAU  korrekte data er 
forretningskritisk for AAU (ca. 10+ systemer vil ikke fungere korrekt hvis grunddata ikke er korrekte) 
 

 Der er helt forventeligt væsentlige ændringer i design og funktionalitet i den nye løsning fra Moderniseringsstyrelsen i 
forhold til ScanPas, hvilket alt andet lige medfører risici for AAU 
 

 For at reducere risici benyttes test-perioden til at afprøve systemet og etablere procedure med teknisk integration, der 
sikrer midlertidig  opdatering af ScanPas, der fortsætter med at føde kritiske systemer, indtil Statens HR, efter endt pilot 1 
og 2. implementeres fuldt ud i 2019. Integrationen etableres af HR-afdelingen, Its og leverandør af ScanPas inden 1. 
november mellem ScanPas og ØSLDV. 

.  
 Organiseringen med Moderniseringsstyrelsen som leverandør besværliggør ”normal” leverandørstyring. 

 



StatHR – Forudsætninger / Risici 

Manglende forudsætninger  
for effektiv projektledelse iht. kendt AAU-model 

 
 Der foreligger forventeligt for pilotinstitutioner endnu ikke 

et færdigt styringsmæssigt grundlag fra 
Moderniseringsstyrelsen i form af statusrapportering, 
projektplaner, design, fast scope, test og 
kvalitetsbeskrivelse for Statens HR 
 

 Mere klar definering af roller og ansvar på AAU’s side for 
at modgå de eksterne udfordringer projektet er underlagt 
 

 Klar aftale om hvilke governancemodeller projektets 
elementer er underlagt 
 
 

Væsentlige risici 
 i projektet 

 
1. Der er en principiel risiko for, at forskellen mellem ScanPas og Statens HR kan 

have en konsekvens for datakvalitet i ca. 10+ aftagende systemer på AAU. 
Denne risiko skal mitigeres i pilot 1 og 2 ved at sikre dokumentation fra Modst. ift. 
test, scope, etc. og sekundært at undersøge muligheden for at etablere 
integration/automatisk opdatering af ScanPas fra LDV. Det er HR’s forventning, at 
Statens HR vil indeholde de data, som de aftagende systemer på AAU anvender. 
 

2. Såfremt integrationen, der skal vedligeholde data i ScanPas i pilot 1 og 2, ikke 
kan etableres, vil data skulle manuelt tastes ind i både Statens HR og ScanPas. 
Dette medfører dobbeltarbejde i HR og risiko for fejl i data for den gruppe af 
medarbejdere, som FS og senere et institut, som omfattes af pilot 1 og 2. Denne 
risiko kan mitigeres ved fremskynde fuld udrulning af Statens HR og udfasningen 
af Scanpas. 
 

3. Der er en risiko for den uklare organisering og dertilhørende samarbejde med 
Modst. vil medføre med manglende koordinering og uklare RACI. Mitigeringen for 
dette er at sikre en entydig projektorganisering og rolle ansvarsfordeling. 
 

4. Der er udtrykt en bekymring for governance processer vil forsinke især Statens 
HR delen.  



StatHR– Succeskriterier 
 
 

 Sikkerhed for at data er korrekte og konsistente er væsentlig for at undgå direkte konsekvens på AAU’s forretningsprocesser 
og rapportering 
 

 At eventuelt dobbeltarbejde med data-vedligehold i 2 systemer har mindst mulig risiko og sker i den kortest mulige periode 
 

 At der internt oparbejdes en professionel styring og samarbejde i projektet med de vilkår projektet er underlagt, og der tages 
hensyn til situationen 
 

 AAU vil fremstå som en professionel og positiv samarbejdspartner overfor Moderniseringsstyrelsen 
 

 AAU i videst mulig omfang overholder forpligtigelser for Moderniseringsstyrelsen uden det medfører væsentlige risici for 
AAU’s daglige drift 



StatHR – Dilemma / Løsningsmuligheder 

Dilemma 
 
• Hvordan organiseres projektet internt således projektet kan imødekomme de anderledes eksterne 

forudsætninger og samtidig sikrer hvert domæne kan sætte aftryk på løsninger og skabe sammenhæng 
• Hvordan sikres governance alignment mellem Moderniseringsstyrelsen og AAU. 
 
 
2 principielle løsninger 
I det følgende skitseres 2 forskellige løsninger, som efterfølgende er beskrevet med forudsætninger, 
risikopåvirkning og fordele/ulemper. De 2 løsninger er modsætninger på det principielle niveau.  

 
 

1. Én central organisering, der omfavner hele projektet 
2. Opdeling af projektet i 2 parallelle delprojekter med hvert sit ansvarsområde 



Model 1 – Integreret Projektorganisation 

PL 

Del PL 
StatHR 

Del PL 
Scanpas 

DSD 

Der er en projektleder der har det samlede 
ansvar for projektet. Hvert delprojekt har en 
delprojektleder, der har ansvaret for hvert 

element, men rapporterer til projektlederen. 
Tværgående ansvar samt SPOC til Modst. 

ligger hos projektleder. Der vil være 
sammenfald af roller. 

Forudsætning for model: 
 
• Projektleder har et accepteret mandat på 

AAU’s vegne til koordinering med Modst. 
 

• Nedsættes en styregruppe ml. AAU og 
Modst til at hjælpe PL 
 

• Afrapportering til DSD sker via 
projektleder og samlet projekt finansieres 
af DSD 

Væsentlige Risici 
 
• Der vil blive stillet krav til Moderniserings-

styrelsen ift. dokumentation, krav, mv. 
som kan medføre diskussioner 
 

• Der skal sikres en model for koordinering 
internt i projektgruppen og alignment og 
accept af roller / ansvar 
 
 

Fordele 
 
• Sikre en overordnet styring/koordinering 

mod Moderniseringsstyrelsen 
 

• Passer ind i eksisterende governance i 
AAU 
 

• Vil sikre konsistens mellem 2 delprojekter 
og indbydes sammenhænge 
 

Ulemper 
 
• Koordinering mod 

Moderniseringsstyrelsen vil ske gennem 
flere på operationelt niveau 
 

• Samspil mellem governancemodel ml. 
StatHR og Scanpas 
 
 
 

Modst. 



Model 2 – Parallel projektorganisation 

PL 
Statens 

HR 

PL 
Scanpas 

Projektet deles i 2 der hver især følger egen 
governance, finansiering og egen styregruppe. 

Statens HR PL ejer forholdet til Modst. og inddrager 
teknisk viden fra andet projekt når relevant. 

 
Statens HR har ansvaret for indfasning af nyt HR 
system og datavedligeholdelse indtil Scanpas er 

udfaset 
 

Udfasning af Scanpas-projektet er minimeret til en 
teknisk nedlæggelse af systemet og udskiftning af 

interfaces baseret på de datamodeller der er 
udarbejdet i Statens HR.  

Forudsætning for model: 
 
• Statens HR kører som forvaltningsprojekt i 

HR og udfasning af Scanpas som DSD 
projekt. Statens HR finansieres, efter at der 
tilført HR-afdelingen den andel af de 
oprindelige afsatte ressourcer, der vedrører 
implementering af Statens HR, af HR-
afdelingen og DSD finansierer udfasning af 
Scanpas. 
 

• Statens HR projektleder ”ejer” snitfladen til 
Modst. og har ansvar for at sikre kvalitet og 
påkrævede dokumentation til Scanpas 
projekt (som deltager i møder, review når 
påkrævet) 
 

• Udfasning af Scanpas projektet er underlagt 
de datamodeller som aftales mellem Statens 
HR og Modst. 

Væsentlige Risici 
 
• Højere risiko for længere dobbeltarbejde I 

HR hvilket kan medføre inkonsistens i data 
ml. Statens HR og Scanpas med konsekvens 
for ca. 10+ systemer. Dette grundet en mere 
sekventiel tilgang til projekterne. 
 

• Risiko for arbejdet ikke er koordineret vil 
medføre fastlåste datamodeller der 
fordyrer/forlængere udfasningsprojektet 
 

• Risiko for test på tværs af projekterne når 
disse underlægges forskellige metoder og 
governance 

Fordele: 
 
• Modellen passer bedre til Modst’s 

forventninger til implementeringens karakter. 
Rene organisatoriske snitflader giver en fast 
model til integrationsarbejdet 
 

• Klar ansvarsmodel ift. Modst. ejet af Statens 
HR projektlederen, som kan understøtte den 
agile tilgang hos Modst. vedr. scope og 
implementering 

Ulemper: 
 
• Opdeling i 2 projekter vil stille større krav til 

Statens HR projektleder ift. ansvar, 
koordinering, dokumentation for at sikre 
fundamentet for udfasning af Scanpas 
 

• Ikke en samlet test af forretningsprocesser 
og dataintegration hvilken kan medføre 
tilbageløb / inkonsistente tests, da der ikke 
kan testes end-2-end (dvs. forretningsproces 
og integration på en gang) 
 

• Ukendt kvalitetsmodel på tværs af projektet 

Modst. DSD 
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 6. Kompetenceudviklingsaktiviteter 

  

Dato for mødet 
 

7. juni 2018 
 

Bilag: 
 

Behovsscreening, Plan2Learn grundpakken, Plan2Learn tilkøbsmoduler 

Sagsfremstilling: 
 

Baggrund for indstilling 
AAUs direktion behandlede d. 11. maj 2017 handleplaner for strategipulje 2, herunder 
handleplan for Kompetenceudvikling fro VIP. Direktionen besluttede at afsætte midler til en 3-
årig periode til kompetenceudvikling i form af medfinansiering af kursusforløb, ansættelse af 
kompetenceudviklingskonsulent og support samt systemunderstøttelse af alle 
kompetenceudviklingsaktiviteter og årlig licens hertil. 
 
Med direktionens afsatte midler til systemunderstøttelse af AAUs 
kompetenceudviklingsaktiviteter igangsatte HR Kompetenceudvikling markedssondering og 
leverandørkontakt med formål om at udvælge det mest egnede system, som både 
understøtter digitalisering og effektivisering af området. 
 
Plan2Learn er et kursusadministrationssystem og LMS. Systemet Plan2Learn (grundpakken) 
blev vurderet som det mest egnede system ud fra vurderingsparametrene brugervenlighed, 
support, digitaliseringsgrad og understøttelse af AAU Kompetenceudviklings processer samt 
system- og licens omkostninger.   
 
Plan2learn grundpakken understøtter umiddelbare behov og digitaliserer hovedparten af de 
nuværende manuelle backoffice processer; håndtering af planlægning, tilmeldinger og 
koordinering af AAU udbudte kompetenceudviklingsaktiviteter Det fulde indhold af Plan2learn 
grundpakken kan ses i bilag 1.    
 
Plan2Learn tilbyder ud over grundpakken en række tilkøbsmoduler som kan understøtte AAU 
yderligere og tilføre yderligere effekter samt understøtte en højere system- og 
processammenhæng. Tilkøbsmoduler kan ses i bilag 2. Ibrugtagning af tilkøbsmoduler 
forudsætter for en dels vedkommende etablering af integrationer mellem Plan2Learn og 
AAUs administrative systemer. Det er ikke fuldt ud afdækket hvilke yderligere organisatoriske 
behov tilkøbsmodulerne kan understøtter og hvilke effekter AAU vil kunne opnå, ligesom 
tekniske og økonomiske konsekvenser herved ej heller er afdækket. 
 
Der er udarbejdet en behovsscreening for området som viser at AAU Kompetenceudvikling 
har behov, som ikke understøttes af Plan2Learn grundpakken bl.a. at udstille 
kompetenceudviklingsaktiviteter på allerede kendt platform 
http://www.hr.aau.dk/kompetenceudvikling/kurser/ og ikke i selvstændigt system. Derudover 
tilbyder Plan2Learn tilkøbsmodul inden for konferenceafvikling – et område AAU i dag ikke 
har it-understøttelse af og som ej heller er fuld ud afdækket ift. AAUs behov. 
 
AAU Kompetenceudvikling har behov for at Plan2Learn grundpakken er implementeret og i 

Sagsfremstilling til møde i Det Strategiske Digitaliseringsudvalg – DSD                         
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        Rektorsekretariatet 

 

1 
 

drift ultimo juni. Der er etableret samarbejde med Indkøbsenheden som vil bistå den videre 
indkøbsproces af Plan2Learn grundpakken. 
 
AAU Kompetenceudvikling indstiller derfor at igangsætte et to-delt projekt hvis formål er: 

1) Eksekvering af direktionens beslutning ved indkøb og implementering af Plan2Learn 
grundpakken. Første del vil sikre en hurtig digital understøttelse af umiddelbare 
behov og manuelle processer med effekterne effektivisering, bedre service og 
brugeroplevelse og et centralt system til håndtering af kompetenceudvikling. 
Derudover erfaringsopbygning som kan bruges i den efterfølgende anden del. 

2) Igangsætning af foranalyse af området og muligheder for yderlig ibrugtagning af 
systemmæssige tilkøbsmoduler i Plan2Learn samt afklaring af organisatoriske, 
tekniske og økonomiske gevinster og konsekvenser herved.  

 

Kommunikation: 
 

    

Indstilling: 
 

Det indstilles til DSD: 

 At tage informationen om HR Kompetenceudviklings eksekvering af direktionens 
beslutning om anskaffelse af it-understøttelse af kompetenceudviklingsaktiviteter til 
orientering. AAU Kompetenceudvikling påtager sig projektledelsen og ansvaret for 
gennemførsel og finansiering af projektets første del.  

 At igangsætte foranalyse af området og muligheder for ibrugtagning af Plan2Learns 
yderlige moduler. Foranalysen ønskes igangsat i efteråret 2018. 

 At sikre finansiering af foranalysen med 250.000 kr., allokere projektledelse og 
godkender at AAU Kompetenceudvikling påtager sig rollen som styregruppeformand. 

 

Sagsbehandler:  
 
 

Jeanette Møller, ITS 
  
24-05-2018 
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AAU Kompetenceudvikling 
Behovsscreeningen er blevet udarbejdet af digitaliseringspartner Jeanette Møller (ITS) ud fra interview med 
behovsstiller AAU Kompetenceudvikling: 

 Kursuskoordinator Karina Bräuner og  

 Kursuskoordinator Heidi Lind Madsen 
 

Behovsscreening udarbejdet ultimo april 2018 primo maj 2018. 

Behovsscreening 

*Formål It-understøttelse af forretningsområdet AAU kompetenceudvikling. AAU 
Kompetenceudvikling understøtter de strategiske indsatsområder og opstillede 
mål beskrevet i Aalborg Universitets strategi Viden for Verden (VFV) ved at 
udbyde kompetenceudviklingsaktiviteter inden for primærområderne; 
Lederudvikling; kompetencer til at kunne indgå i projektarbejde og 
undervisnings- og formidlingskompetencer. Derudover etableres også 
kompetenceudviklingsaktiviteter som ligger uden for VFV. Disse udbydes ofte 
på baggrund af henvendelser fra organisationen om behov for at specifikke 
kompetenceudviklingsaktiviteter udbydes. Kompetenceudviklingsaktiviteterne 
udbydes i samarbejde med interne og eksterne partnere og afholdes for 
nuværende på campus Aalborg og København. 
 
Proces for at udbyde kompetenceudviklingsaktiviteter indeholder:  

 Etablering af samarbejdsaftaler med kursusudbydere 

 Definering af kurser og kursusbeskrivelser 

 Planlægning 

 Beregning af kursusomkostning 

 Lokalebooking 

 Forplejning 

 Håndtering af tilmeldinger, ventelister, interesselister, afmeldinger og 
aflysning 

 Afvikling 

 Økonomisk afregning internt og eksternt  

 Kommunikation og markedsføring  

*Behovsstiller AAU Kompetenceudvikling 

*Problemstillinger 
 
 

Manglende it-understøttelse 
Området har ingen it-understøttelse som understøtter AAU 
Kompetenceudviklings samlede processer og opgaveportefølje. Processer og 
opgaver håndteres manuelt via excel og outlook. Det stiller krav til den enkelte 
medarbejder om at etablere egne processer/procedure, som bl.a. skal sikre at 
dokumentation, opfølgninger, kommunikation, deadlines og tilbagemeldinger 
sker efter gældende aftaler. Den manuelle håndtering er ressourcekrævende og 
giver stor risiko for forglemmelser, der resulterer i fejl og uhensigtsmæssig 
servicering af brugerne samt en dårlig slutbrugeroplevelse. 
  
Grundet manglende fælles AAU it-understøttelse af området skal decentrale 



 

Side | 2  
 

aktører på AAU, som udbyder kompetenceudviklingsaktiviteter, etablere egne 
løsninger til at håndtere tilmeldinger mv.  
  
Manuelle processer og indtastninger 
Alle data involveret i processerne oprettes manuelt i flere systemer; excel, 
infoglue og outlook. AAU Kompetenceudvikling håndterer flere end fem 
forskellige excelark med hvert sit formål.  
 
Ud over at egne manuelle indtastninger giver risici for fejl er AAU 
Kompetenceudvikling afhængig af at brugerne indtaster rette og alle 
medarbejderoplysninger i tilmeldingsskabelon. Dette er ikke altid tilfældet. 
 
Eksempler på manuelle processer og indtastninger: 

 Oprette reminder i funktionspostkasse om tilmeldingsfrist 

 Tilbagemeldinger til leverandør af kursus, både om kursus etableres 
eller aflyses. Ved for sen tilbagemelding om aflysning af kursus har AAU 
Kompetenceudvikling en økonomisk udgift til leverandøren. 

 Materialer til og fra kursusleverandør. Bl.a. deltagerlister og 
kursusmateriale til kursusdeltagerne.   

 Ved aflysning af kurser skal tilmeldte deltagere flyttes fra et excelark til 
et andet, så det manuelt registreres at tilmeldte medarbejdere skal 
kontaktes i tilfælde af kursus udbydes igen. 

 Antal kursister på de forskellige kurser varierer. Manuel opfølgning på 
om maksimum antal deltagere er nået. Herefter oprettelse af venteliste 
og tilbagemeldinger. 

 Oprettelse af tilmeldingsskabeloner som er forskellige alt efter kursus.  

 Arkivering af relevant materiale og dokumentation på fileshare 

 Økonomi. Intern fakturering i ØSS foregår manuelt. 
  
Brugernes oplevelse 
Brugerne understøttes ikke i et samlet procesflow grundet at 
kompetenceudviklingsaktiviteter er udstillet på 
http://www.hr.aau.dk/kompetenceudvikling/kurser/ og tilmelding/afmelding 
foregår via mail til forskellige mailadresser alt efter hvilke aktører, som udbyder 
kompetenceudviklingsaktiviteter. Derudover afhænger serviceringen af 
brugerne af aktørerne som udbyder aktiviteterne. Der er eksempler på at 
kursusudbyder glemmer at responderer på en tilmelding og medarbejderen selv 
skal følge op mht. tilmeldingen.  
 
Kommunikation om aktiviteten bl.a. status for tilmelding, påmindelser, 
aflysninger, lokaleændringer mv. sker ligeledes via mail. Brugerne skal selv 
etablere handlinger ud fra kommunikationen fx opdatere mødelokale i egen 
kalender.  
Brugerne efterspørger bedre mulighed for filtreringsmuligheder ud fra 
interessefelt på http://www.hr.aau.dk/kompetenceudvikling/kurser/  samt 
ensartethed i processen omkring tilmelding til kompetenceudviklingsaktiviteter.  
    
Manglende viden til strategisk planlægning af kompetenceudviklingsudbud 
Data om kompetenceudviklingsaktiviteter foreligger i dag ikke i en struktureret 
form, som vil kunne anvendes til at planlægge fremtidige udbud af 
kompetenceudviklingsaktiviteter. Er der fx kurser som hurtigt bliver fuldt 

http://www.hr.aau.dk/kompetenceudvikling/kurser/
http://www.hr.aau.dk/kompetenceudvikling/kurser/
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booket eller som ofte aflyses mv. 
 
Sårbart setup 
Den nuværende organisering og utilstrækkelige it-understøttelse af AAU 
Kompetenceudvikling er afhængig af medarbejdernes viden for at kunne 
håndtere området processer og opgaver.   

*Konsekvenser og 
omfang af 
problemstillinger 
 
Hvad er konsekvenserne 
af problemerne – 
overordnet?  
Hvor ofte/hyppigt 
forekommer 
problemerne? 
Hvem oplever 
problemerne? 
Er der andre som kunne 
tænkes at have samme 
problemer? 

De overordnede konsekvenser er: 

 risici for fejl og at aftaler ikke overholdes 

 servicering af brugerne er forskelligartet 

 mangelfuld understøttelse af AAU Kompetenceudvikling, AAU Language 
and Communication Services (LACS), AUB og Økonomiafdelingen som 
udbyder kurser. 

 Ressourcekrævende at bevare overblik over 
kompetenceudviklingsaktiviteter 

*Kort behovsbeskrivelse 
 
Hvilke overordnede 
processer/arbejdsopgave
r ønskes ændret? 
Hvad skal forretningen 
overordnet være i stand 
til når løsningen er 
implementeret? 
 

AAU Kompetenceudvikling ønsker at understøtte hele AAU med deres 
kompetenceudviklingsaktiviteter med følgende fokus: 

 It-understøttelse som understøtter: 
o at området er organiseret centralt og hvor det er AAU 

Kompetenceudvikling som: 
 administrerer og forvalter fælles it-understøttelse 
 faciliterer tværgående og fælles 

kompetenceudviklingsaktiviteter 
 understøtter de interne AAU kursusudbydere i form af 

at stille rette værktøjer og it-understøttelse til 
rådighed. 

 Udarbejder statistik om kurser, deltagelse og 
kursusinteresse mv. som kan danne baggrund for 
fremtidige tiltag og kursusaktiviteter. 

o Optimering af processer, standardisering og automatik fx 
standard tilbagemeldinger på kursustilmeldinger. 

o SMS påmindelse til brugerne. 
o Automatisk push information om relevante kurser ud fra 

brugernes tidligere eller markeret interessefelt. Fx at deltagelse 
på projektledelse 1 automatisk generer information om kursus i 
projektledelse 2. 

o Automatisk kan håndtere regler fx at det ikke er muligt at 
tilmelde sig kurser, som allerede har opnået sit maksimum 
deltagerantal.  

o Udstilling af kurser på hjemmeside 
o Sammenhæng og dataflow mellem systemer fx at tilmeldinger 

automatisk generer outlook mødeinvitation. Derudover har HR 
Kompetenceudvikling behov for at kursusudbud eksponeres til 
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AAUs ansatte, at eksponeringen har sammenhæng til allerede 
brugte platforme og platforme som AAUs medarbejdere 
benytter. 

o Brugerne har adgang til alle oplysninger om egne tilmeldinger 
og status herfor. Samt adgang til kursusmateriale. 

o Nemt for brugerne at tilmelde og deltage i kurser 
o At eksterne leverandører af kurser selv kan kommunikere med 

kursusdeltagere og gøre materiale tilgængelig i it-

understøttelsen 

o Logning af handlinger i systemet 

*Deadline for løsning Deadline for indkøb af løsning er ultimo juni 2018.  

Løsningshypotese for 
forretningsdesign og it-
design 

 
Hypoteser for løsningsdesign: 

 Det antages at en løsning vil indebære ét system med fælles data/viden 
baseret på fælles infrastruktur og fælles driftsmiljø. 

 

 Det antages at overordnede processer knyttet til 
kompetenceudviklingsaktiviteter vil blive centralt forankret under AAU 
Kompetenceudvikling.  
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Løsningshypotese for 
type af anskaffelse eller 
ændring 

 
AAU Kompetenceudvikling indstillede handleplan for Kompetenceudvikling for 

VIP til direktionens behandling d. 11. maj 2017. Direktionen godkendte 

handleplan og afsatte via strategipulje 2 midler til en 3-årig periode til 

kompetenceudvikling i form af medfinansiering af kursusforløb, ansættelse af 

kompetenceudviklingskonsulent og support samt systemunderstøttelse af alle 

kompetenceudviklingsaktiviteter og årlig licens hertil. Med direktionens afsatte 

midler til systemunderstøttelse af AAUs kompetenceudviklingsaktiviteter 

igangsatte AAU Kompetenceudvikling markedssondering og leverandørkontakt 

med formål om at udvælge det mest egnede system, som både understøtter 

digitalisering og effektivisering af området. 

Systemet Plan2Learn (grundpakken) blev vurderet som det mest egnede system 

ud fra vurderingsparametrene brugervenlighed, support, digitaliseringsgrad og 

understøttelse af AAU Kompetenceudviklings processer samt system- og licens 

omkostninger. Plan2learn grundpakken understøtter umiddelbare behov og 

digitaliserer hovedparten af de nuværende manuelle backoffice processer; 

håndtering af planlægning, tilmeldinger og koordinering af AAU udbudte 

kompetenceudviklingsaktiviteter.  

Plan2Learn indeholder derudover en række tilkøbsmoduler som kan 

understøtte AAU yderligere og tilføre yderligere effekter samt understøtte en 

højere system- og processammenhæng. Det er ikke fuldt ud afdækket hvilke 

yderligere organisatoriske behov tilkøbsmodulerne kan understøtter og hvilke 

effekter AAU vil kunne opnå, ligesom tekniske og økonomiske konsekvenser 

herved ej heller er afdækket. 

Plan2Learn er et kursusadministrationssystem og learning management system 

(LMS). 

Omfang – 
Forretningsmodel 

 Løsningen skal gælde for hele AAU. Det antages at det hovedsagelig vil 
være AAU Kompetenceudvikling og nuværende interne udbydere af 
kompetenceudviklingsaktiviteter som vil være brugere af løsningens 
backoffice funktioner. Nuværende interne kursusudbydere er LACS, ØA, 
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STS og AUB. 

 Alle medarbejdere som skal tilmeldes kompetenceudviklingsaktiviteter 
udbudt af AAU Kompetenceudvikling og andre interne kursusudbydere. 

 Eksterne leverandører af kurser som skal have adgang til løsningen. 

Omfang – 
Forretningsprocesser 

Se under formål. 

Omfang – 
Typer af 
adgangsrettigheder 

Det antages at følgende brugergrupper vil blive berørt af etablering af it-
løsning: 

 Nuværende interne udbydere af kurser. Administrator rolle. 

 Medarbejdere. Bruger rolle. 

 Eksterne leverandører af kurser. Begrænset administrator rolle. 

Omfang – 
Data og datasikkerhed 

Omfang af datasikkerhed er på nuværende tidspunkt uafklaret. 

Omfang – 
Applikationer og 
interfaces 

Det antages at følgende systemer vil blive berørt og/eller indgå i nyt 
løsningsdesign ved implementering af Plan2Learn (grundpakken):  

 ADFS – SSO (single sign on) 

*Strategisk fit Viden for Verden indsats 11.1 

 
Interessentanalyse til gennemførsel af foranalyse 

*Forretning 
Hvem skal allokere 
ressourcer? 
(Økonomi og 
medarbejdere) 
 
Hvem skal involveres 
som bidragsydere til 
løsningsbeskrivelse, 
business case m.m.? 

Ressourcer:  

 Rep. fra AAU Kompetenceudvikling 

 Rep. fra interne kursusudbydere ØA, STS, AUB, LACS 

 Rep. fra brugersiden – medarbejdere som tilmelder sig 
kompetenceudviklingsaktiviteter 

 

*It-services 
 
Hvem skal allokere 
ressourcer? 
 
Hvem skal involveres 
som bidragsydere til 
løsningsbeskrivelse, 
business case m.m.? 

Ressourcer:  

 It-arkitekt 

 Udvikler 

 Projektleder 
 

Øvrige Eksterne leverandører af kurser 

 



Bilag 1 – Moduler i Plan2Learn grundpakken 
 
Online til- og afmelding 
Online til- og afmelding af kurser og aktiviteter via brugernes egen personlige side ”Min side”. 
 
Tilmeld andre 
Tilmeld flere brugere i samme arbejdsgang. Som bruger kan man både tilmelde sig selv og andre deltagere 
til en aktivitet. Tilmelding af andre brugere sker i én og samme arbejdsgang.  
 
Ventelister 
Automatisk håndtering af ventelister. Ventelister genereres automatisk i det øjeblik, den sidste plads på 
holdet er tildelt.  
 
Bekræftelser  
Automatisk udsendelse af bekræftelsesmails. Brugerne modtager automatisk bekræftelsesmail ved til- og 
afmelding af aktiviteter. Alle meddelelser konfigureres af administratorer, hvor brugen af flettekoder gør det 
nemt og fleksibelt at genbruge samme meddelelse på alle eller udvalgte aktiviteter. 
 
Påmindelser 
Automatisk udsendelse af påmindelser. Påmindelser udsendes automatisk pr. mail som en reminder om en 
forestående kursusdag, manglende tilmelding eller evaluering for et kursus eller andet, som kræver 
brugernes opmærksomhed.  
 
Kalenderbooking 
Tilføjelse af kalenderaftaler til egen kalender. Tilmeldinger gennem plan2learn kan tilføjes egen kalender. 
Ved eventuel afmelding fjernes kalenderaftalen igen. Kalenderen er hermed altid opdateret, således at 
brugeren ved nøjagtigt, hvornår man skal møde op. 
 
Mødeprotokoller 
Online registrering af fremmøde og gennemførsel. Registreringen understøtter overblik over kursusaktivitet 
og bidrager til statistikker og som kan understøtte planlægningen af kommende års kursusmålsætninger. 
 
Deltagerlister 
Brugere har adgang til opdaterede deltagerlister. Både for de aktiviteter de er tilmeldt eller tilknyttet som 
underviser. Som underviser eller administrator vælger man selv, hvilke oplysninger deltagerlisten skal 
indeholde, samt om der skal udtrækkes data til Excel eller PDF. 
 
Navneskilte 
Generering af navneskilte, bordryttere, Id-kort og lignende flettedokumenter på baggrund af hold- og 
brugerlister, der trækkes fra systemet. Navneskilte mv. kan udskrives eller sendes pr. mail til deltagerne. 
 
Evaluering 
Online evaluering af kurser og aktiviteter.  Brugerne notificeres automatisk. Evaluering foregår via ”Min side”. 
Resultaterne kan aflæses eller udtrækkes efterfølgende af undervisere og administratorer. 
 
Grupperum 
Online kursusforum til upload af kursusmaterialer, opgaver m.m. Hvert hold har sit helt eget 
brugerfællesskab. Grupperummet er undervisernes og deltagernes private forum til udveksling af 
kursusmaterialer, opgaveafleveringer og diverse indlæg.  
 
Kursusbeviser 
Kursusbeviser og certifikater til print eller mailudsending. Undervisere og administratorer kan udstede 
beviser til deltagerne på et hold samt gøre kursusbeviserne tilgængelige via ”Min side”. 
 
Brugerhåndtering 



Værktøjer til administratorer til brugerhåndtering. Fx tilmelde, afmelde eller flytte en eller flere kursister 
mellem aktiviteter, skabe overblik over historik, meddelelser og korrespondancer i systemet eller manuelt 
sende mails og sms'er til udvalgte brugere. 
 
Dataudtræk og rapportering 
Rapportgenerering med udtræk til Excel og PDF. Fx udtræk af kursusdata, holddata, brugeroplysninger, 
faktureringsdata mv. i en rapport for det enkelte hold, for flere hold, inden for samt på tværs af afdelinger. 
Udtræk kan viderebearbejdes i Excel. 
 
Statistik 
Overblik over statistikker vedr. logins, tilmeldinger, dataforbrug m.m. Administratorer kan få et statistisk 
overblik over dagens, ugens, månedens eller årets logins, tilmeldinger, afmeldinger og udsendte 
meddelelser mv. 
 
Certificering 
Notifikationer ved aktiviteter med gyldighedsperiode. Er brugeren tilmeldt aktiviteter med en 
gyldighedsperiode, modtager brugeren automatisk en mail, når certificeringen nærmer sig udløb samt i det 
øjeblik, den er udløbet.  
 
Forespørgsel på nye kurser 
Brugerne kan tilmelde sig holdagenten for aktiviteter, de ønsker at få automatisk besked om når, der 
udbydes nye hold. Administratorer får via holdagenten et overblik over hvilke aktiviteter, der har stor 
efterspørgsel. 
 
Print pdf-katalog 
Mulighed for at udskriv PDF-katalog. 



Bilag 2 – Tilkøbs moduler i Plan2Learn 
 
Billetarrangementer 
Online billetbestilling med mulighed for at købe billetter til flere deltagere. 
 
Datawarehouse 
Registrering og synliggørelse af medarbejderkvalifikationer for at skabe overblik over medarbejdernes 
færdigheder. 
 
Ekstern kursusleverandør 
Giver mulighed for at titknytte eksterne kursusudbydere til organisationens plan2Learn løsning og samle 
udbuddet et fælles sted. 
 
E-læring 
Afspilning af færdige e-læringspakker (SCORM) via kursistens egen personlige side ”Min side”. Overblik og 
statistik. over e-læringsresultater med udtræk til rapportering og statistik. 
 
Globalt kursuskatalog 
Giver mulighed for at udgive og abonnere på aktiviteter på tværs af plan2Learn kundeportaler via den 
globale aktivitetsbørs. Kursistens kursushistorik bevares hermed på en og samme brugerprofil. Modulet gør 
det muligt, at arbejde med dedikerede pladser til udvalgte samarbejdspartnere. 
 
Kompetencestyring 
Registrering og synliggørelse af medarbejderkvalifikationer for at skabe overblik over medarbejdernes 
færdigheder. 
 
Konferencer 
Håndtering af større arrangementer som f.eks. konferencer og temadage med opbygning af konference-
programmer med tilmelding til parallelle workshops i programmet. 
 
Kortbetaling 
Online kortbetaling af aktiviteter i Plan2Learn med Dankort samt internationale kreditkort som bl.a. Visa og 
Mastercard. 
 
Leder 
Samlet overblik for organisationens ledere over aktiviteter, kvalifikationer og certificeringer med evt. udløb for 
egne medarbejder. 
 
Målgrupper 
Gør det muligt, at målrette aktiviteter til organisationens medarbejdere/medarbejdergrupper på baggrund af 
bl.a. organisatorisk placering og ansættelsesforhold, stillingskode, jobfunktion m.fl. Aktiviteterne kan gøres 
obligatoriske for medarbejderne, som altid har et godt overblik over egne målrettede aktiviteter på en 
selvstændig fane i kataloget.  
 
Sagsbehandler 
Gør det muligt for sagsbehandlere at administrere til- og afmelding af kursister. Modulet giver samtidig 
sagsbehandleren et godt overblik og aktive såvel som afsluttede aktiviteter for alle eller udvalgte brugere. 
 
Single sign-on (AD/ADFS-integration) 
Organisationens medarbejdere logges automatisk ind i plan2Learn, i det øjeblik de er logget på 
organisationens interne netværk. 
 
SMS 
Automatisk eller manuel udsending af sms'er i plan2Learn. Sms er en del af plan2Learn grundpakke, men 
skal aktiveres før det kan tages i brug. Afsendte sms'er afregnes efter forbrug til en pris a kr. 0,29 pr. sms 
(160 tegn). 
 



Spørgeskemaer 
Udarbejdelse af spørgeskemaer, som kan bruges ved trivselsmålinger, kundeundersøgelser og lignende 
undersøgelsesbehov. Giver overblik over resultatregistreringer for administratorer og ledere samt 
sammenligningsgrundlag ved forskellige målinger. 
 
Stamdata-integration 
Synkronisering af organisations- og medarbejderdata via integration til organisationens stamdata vedr. 
medarbejdere og/eller kundeforhold. Integrationen kan udvides med organisationshierarki samt 
ledelseshierarki som er en forudsætning for moduler som Målgrupper og Leder. 
 
Tidsbestilling 
Aktiviteter i plan2Learn med mulighed sagsbehandler for at reservere tider til f.eks. sundhedssamtaler, 
massage, sagsbehandler- eller coachmøder osv. 
 
Uddannelse 
Giver mulighed for at opbygge et samlet uddannelsesforløb bestående af aktiviteter og hold som kursisten 
skal gennemføre en tvungen eller valgfri rækkefølge. Modulet giver kursisten overblik over den samlede 
uddannelsesplan. 
 
Workflow 
Påmindelsesværktøj til administratorer, der notificeres direkte i plan2Learn vedr. kursusrelaterede opgaver, 
som bruges til at huske workflowet i forbindelse med f.eks. deadlines. 
 
Webservice 
Automatisk visning af aktiviteter i plan21earn på organisationens egen hjemmeside eller intranet. 
 
Økonomi-integration 
Giver mulighed for at de faktureringsdata som indhentes i forbindelse med en tilmelding i plan2Learn 
eksporteres til organisations interne økonomisystem. Plan2Learn understøtter i dag integration til Prisme, ØS 
Indsigt, SAP, KMD, C5. 
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Kommissorium og forretningsorden for Det Strategiske 

Digitaliseringsudvalg 
 
Det Strategiske Digitaliseringsudvalg er nedsat af direktionen på Aalborg Universitet med det formål at 

varetage Aalborg Universitets samlede interesser for universitetets digitalisering. Det Strategiske 

Digitaliseringsudvalg prioriterer således alle fælles ressourcer og økonomiske midler for it-området på vegne 

af hele AAU. 

 
Det Strategiske Digitaliseringsudvalg sikrer den langsigtede strategiske digitalisering af Aalborg Universitet ud 

fra et helhedsperspektiv. Udvalget tager afsæt i Aalborg Universitets strategi, Viden for verden, samt indsatser 

og initiativer, der etableres med henblik på realisering af strategien. 

 
Det Strategiske Digitaliseringsudvalg arbejder proaktivt for at understøtte forskning og uddannelse som 

universitetets kerneforretning, og har i denne forbindelse særligt fokus på eScience, innovation og PBL. 

 
Det Strategiske Digitaliseringsudvalg har ansvar for, at AAU får størst muligt udbytte af it-services. 

 

Udvalgets sammensætning 

 Direktionsmedlem (formand) 

 IT-direktøren 

 Innovationsdirektøren 

 Et direktionsmedlem, ud over formanden for Det Strategiske Digitaliseringsudvalg 

 En prodekan for forskning fra Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation 

 En prodekan for uddannelse fra Det Strategiske Uddannelsesråd 

 Studiechefen 

 Et medlem fra den administrative ledergruppe 

 Eventuelle midlertidige medlemmer udpeget af formanden 

 
Der udpeges ikke stedfortrædere. Ved afbud til møder kan medlemmer af udvalget indsende skriftlige 

kommentarer til dagsordenspunkter forud for mødets afholdelse. 

 

Udvalgets opgaver 

 Det Strategiske Digitaliseringsudvalg har ansvar for at udarbejde digitaliseringsstrategien for Aalborg 

Universitet og sikre realiseringen af denne. Udvalget sikrer realiseringen af digitaliseringsstrategien 

gennem udarbejdelse af indsatsområder for fremtidige digitaliseringsindsatser, der vil understøtte den 

samlede strategi for AAU. 

 På baggrund af definerede indsatsområder fastlægger Det Strategiske Digitaliseringsudvalg 

handleplaner som realiseres gennem etablering og gennemførelse af digitaliseringsprojekter. 
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 Det Strategiske Digitaliseringsudvalg vurderer og prioriterer kontinuerligt sammensætningen af den 

samlede portefølje af digitaliseringsprojekter på baggrund af fastlagte kriterier med henblik på realisering 

af porteføljen ud fra et langsigtet strategisk helhedsperspektiv. 

 Det Strategiske Digitaliseringsudvalg fastlægger kriterier for prioritering af den samlede portefølje af 

digitaliseringsprojekter. Fastlagte kriterier for prioritering skal tage udgangspunkt i 

digitaliseringsstrategien, Aalborg Universitets strategi, Viden for verden, myndighedskrav, krav fra 

universitetets øverste ledelse, organisatoriske initiativer bredt set samt krav og fordringer, der følger af 

den løbende teknologiske udvikling. 

 Det Strategiske Digitaliseringsudvalg har ansvar for at sikre de nødvendige rammer for realisering af 

projektporteføljen. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg har således ansvar for, efter nærmere aftaler 

med linjeledelsen, at sikre de nødvendige ressourcer til de enkelte digitaliseringsprojekter i porteføljen. 

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg uddelegerer bemyndigelse til projektstyregrupper gennem 

fastsættelse af digitaliseringsprojekters rammer og tolerancer for omfang, tid, ressourcer, kvalitet, risiko 

og udbytte. 

 Det Strategiske Digitaliseringsudvalg revurderer løbende Aalborg Universitets samlede portefølje af it-

services med henblik på bedst mulig understøttelse af den vedtagne digitaliseringsstrategi. 

 

Medlemmernes mandat og forpligtigelse 
Det Strategiske Digitaliseringsudvalg er et rådgivende organ for udvalgets formand, som inden for de af 

direktionen udstukne rammer i form af digitaliseringsstrategien og digitaliseringspuljen - og på baggrund af 

input fra og sparring med udvalget træffer endelige beslutninger i udvalgets sager. 

 

Rådets øvrige medlemmer er forpligtet til at bidrage med faglig og strategisk rådgivning, således at udvalgets 

formand kan træffe beslutninger inden for rammerne af dette kommissorium. Medlemmerne og disses ledere 

skal ved delegationserklæringer, funktionsbeskrivelser eller på anden vis sikre, at medlemmerne har klare 

mandater, ligesom rådets dagsorden og opgaver bør tages op til drøftelse i de enheder, medlemmerne 

repræsenterer. Medlemmerne er ligeledes forpligtet til at medvirke til, at rådets beslutninger implementeres i 

organisationen. 

 

Medlemmer, der repræsenterer andre strategiske, tværgående organer (Det Strategiske Råd for Forskning og 

Innovation, Det Strategiske Uddannelsesråd og Administrationens Ledergruppe), har pligt til tværgående 

opmærksomhed, og skal sikre, at emner drøftet i udvalget tages op i disse organer, når det er relevant. 

 

Forholdet til direktionen og universitetets øvrige organer 

På ordinære møder i Det Strategiske Digitaliseringsudvalg aflægger ITS rapport om status på den samlede 

portefølje af digitaliseringsprojekter, herunder de kriterier, som ligger til grund for prioritering af projekterne. To 

gange årligt forelægges direktionen en sådan statusrapport godkendt af Det Strategiske Digitaliseringsudvalg. 

Formanden orienterer der ud over direktionen om udvalgets virke efter behov. 

 

Direktionen fastsætter rammerne for Det Strategiske Digitaliseringsudvalg gennem godkendelse af AAU’s 

digitaliseringsstrategi og bevilling af den overordnede økonomiske ramme for digitaliseringsindsatser – dvs. 

digitaliseringspuljen. 

 

Formanden kan til enhver tid vælge at løfte en sag til behandling i direktionen forud for sin beslutningstagning. 

 

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg udøver sit virke i samråd med Det Strategiske Uddannelsesråd, Det 

Strategiske Råd for Forskning og Innovation, den administrative ledergruppe, rektoratet og 
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direktionen. Dette sker gennem repræsentation i Det Strategiske Digitaliseringsudvalg. Det Strategiske 

Digitaliseringsudvalg tager desuden udgangspunkt i initiativer og strømninger på universitetet; disse 

indsamles af it-partnere i IT Services gennem deres inddragelse i relevante organer og lignende på 

universitetet. 

 
Formanden har i øvrigt pligt til tværgående opmærksomhed, dvs. at forholde sig til, om emner drøftet i 

udvalget har berøringsflader til andre organer. 

 
 

Møder og referater 

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg udøver sit virke gennem afholdelse af møder. Udvalget samles til 6 

ordinære møder årligt. Udvalgets formand kan efter behov aflyse ordinære møder og indkalde til 

ekstraordinære møder. Udvalgets formand leder møderne. Ved formandens fravær udpeger formanden en 

stedfortræder, der leder mødet; stedfortræderen overtager ikke formandens beslutningskompetence. 

 

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg kan i sit arbejde og til møderne vælge at inddrage relevante parter, der 

kan rådgive udvalget om forhold, som udvalget skal forholde sig til. 

 

Sekretariatet indkalder til udvalgets møder og udarbejder beslutningsreferat fra udvalgets møder. Emner der 

ønskes behandlet på udvalgets ordinære møder, herunder indstillinger til udvalget, skal modtages af 

Sekretariatet i IT Services senest 14 dage inden afholdelse af det ordinære møde. 

 

Beslutningsreferat og arbejdsliste fra ordinære møder sendes til udvalgets medlemmer til kommentering. 

Herefter godkender udvalgets formand det endelige referat, som udsendes til udvalgets medlemmer, 

arkiveres i universitetets ESDH-system og gøres tilgængeligt på  http://www.inside.aau.dk/udvalg/det-

strategiske-digitaliseringsraad 

 

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder med det varsel formanden finder fornødent. Formanden kan 

ligeledes vælge at behandle presserende sager uden for udvalgets møder med den inddragelse af udvalgets 

medlemmer, som formanden finder nødvendig og tilstrækkelig. 

 
 

Sekretariatsbetjening 

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg sekretariatsbetjenes af sekretariaterne i IT Services og 

Rektorsekretariatet. 

http://www.inside.aau.dk/udvalg/det-strategiske-digitaliseringsraad
http://www.inside.aau.dk/udvalg/det-strategiske-digitaliseringsraad
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