
 
 

 

 
 

 
Kommissorium for HR-gruppen 
 
Arbejdsgruppens formål 
 
Arbejdsgruppen har til opgave at styrke de danske universiteters muligheder for at 
påvirke de politiske dagsordener inden for HR, løn- og personaleområdet.  
 
Arbejdsgruppen har til opgave at: 
 
- være den faglige forankring af Danske Universiteters, primært Universitetsdirek-
tørudvalgets, drøftelser af sager inden for HR, løn- og personaleområdet. HR-grup-
pen kan endvidere tage sager op af egen drift, som ligger inden for gruppens ar-
bejdsområde.  
 
- bistå Danske Universiteter med oplæg, analyser og redegørelser inden for HR, 
løn- og personaleområdet, der vedrører universitetssektoren som helhed. 
 
- være forum for udveksling af information og erfaringsudveksling mellem univer-
siteternes øverste HR- og personaleansvarlige.  
 
 
Medlemskreds og formand 
 
HR- gruppen består af en formand, der udpeges af Universitetsdirektørudvalget 
blandt dets medlemmer og den øverste HR- og personaleansvarlige fra hvert af de 
otte universiteter samt en observatør med personaleadministrativ indsigt udpeget 
af Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser og en observatør 
fra Ilisimatusarfik og Fróðskaparsetur Føroya. HR-gruppens formand er formand 
for bestyrelsen for Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte (AEU).  
 
 
Tilrettelæggelse af arbejdsgruppens arbejde og sekretariatsbetjening 
 
HR-gruppen fastsætter selv sin mødeplan og forretningsordenen for møderne.  
 
Danske Universiteters sekretariat står for den politiske og administrative betjening 
af HR- gruppen. Arbejdsgruppen står selv for en væsentlig del af det tematiske ind-
hold i gruppens arbejde og møder.  
 
HR- gruppen identificerer årligt ved årets sidste møde de vigtigste fokusområder 
for det kommende år.  
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HR-gruppen refererer til Universitetsdirektørudvalget og forventes i vid udstræk-
ning at spille en rolle i den faglige forberedelse og rådgivning af Universitetsdirek-
tørudvalget.  
 
HR-gruppen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, som udarbejder oplæg, analyser 
mv. til arbejdsgruppen.  
 
HR-gruppen fungerer som skriftlig referencegruppe ift. udspil, høringer og henven-
delser, som kræver hurtig behandling.  
 
Godkendt af HR-gruppen den 20. november 2017 
Godkendt af Universitetsdirektørudvalget den 12. december 2017 
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