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Procedurebeskrivelse for indblik på sagerne ”Disciplinær Foranstalt-

ning” og ”Uansøgt Afsked” i WorkZone 
 

Oprettelse af sager 
HR–afdelingen opstarter og opretter sagen i WorkZone og sikrer, at der oprettes indblik til de relevante parter i 

sagen. Ledelsen af tjenestestedet kan kun få indblik til sagen, hvis denne har oprettet et specialindblik. Hvis 

det pågældende tjenestested endnu ikke har oprettet et specialindblik skal nedenstående vejledning følges (se 

”oprettelse af specialindblik”).  

Uansøgt afsked: Sagen oprettes således, at hele HR–afdelingen (Indblik: HR-AFDELINGEN, HR-afdelingen) 

kan se, at der er en ligger en sag. Desuden skal man sørge for, at der gives specialindblik (se nedenfor), til det 

eller de relevante administrative tjenestesteder. I særlige tilfælde oprettes sagen dog med begrænset indblik til 

HR-afdelingen (indblik: HR-SPECIEL og HR-PARTNER) hvor kun en afgrænset gruppe af adgang til sagen. 

Dette vil dog kun være relevant i en kortere periode. Når sagen er færdigbehandlet gives der fuldt indblik til HR-

afdelingen. Det drøftes i den enkelte sag med HR-afdelingen hvilke indblik der skal på sagen. 

Disciplinær Foranstaltning: Sagen oprettes altid med begrænset indblik (indblik: HR-SPECIEL og HR-PART-

NER). Desuden skal man sørge for, at der gives specialindblik (se nedenfor), til det eller de relevante admini-

strative tjenestesteder.  

Oprettelse af specialindblik 
De enkelte administrative tjenestesteder har selv ansvaret for, at der sker henvendelse til ESDH–sekretariatet 

med henblik på oprettelse af et specialindblik, således at ikke alle medarbejdere på det pågældende admini-

strative tjenestested har adgang til den pågældende sag. Områdernes normale HR-indblik anvendes aldrig på 

disse typer af sager. 

Ved oprettelsen af et specialindblik skal der foreligge en indstilling til nærmeste leder med angivelse af hvem 

som skal have indblik i de fortrolige sager. Lederen skal godkende dette og efterfølgende skal det fremsendes til 

ESDH–sekretariatet, der sørger for den videre ekspedition i forhold til oprettelsen. 

Specialindblikket skal oprettes, idet der ikke gives indblik på personniveau på personalesager.  

Specialindblik på dekanniveau 
Ved specialindblik på dekanniveau bør følgende personer være tilknyttet specialindblikket på fakultetet: 

- Dekanen 



 

 

- Dekansekretariatschefen 
 
Dette indblik anvendes på de sager, hvor dekanen har kompetence til at afskedige eller tildele disciplinære for-
anstaltninger.  
 
Det er dekansekretariaternes ansvar, at der foreligger et specialindblik og sikre, at dette holdes ajour.  
 

Specialindblik på institut- eller afdelingsniveau 
Ved specialindblik på institut- eller afdelingsniveau bør følgende personer være tilknyttet specialindblikket på 

fakultetet: 

- Leder af det administrative tjenestested (institutleder, afdelingschef) 
- Institut sekretariatschef (eller tilsvarende souschef ol) 
- Evt. andre ledere med personaleansvar 

 
Dette indblik anvendes på de sager, hvor institutleder, sekretariatschef eller afdelingschef har kompetence til at 

afskedige eller tildele disciplinære foranstaltninger. Endvidere anvendes indblikket på institutterne, hvor sagen 

drejer sig om VIP og hvor kompetencen ligger hos dekanen.  

Det er institutternes og afdelingernes eget ansvar, at der foreligger et specialindblik og sikre, at dette holdes 

ajour.  

Navn på specialindblik 
Der opfordres til at specialindblik navngives ensartet således at disse er nemme at fremsøge for det pågældende 

område. Navnet på specialindblikket skal være; ”navnet på det administrative tjenestested” – SPECIAL. 

Eksempelvis kunne det være: 

 SAMF–SPECIAL (dekan indblik)  

 CREATE-SPECIAL (institut indblik) 

 AUB-SPECIAL (afdelingsindblik) 

Indblik på dokumenter på sagen 
Dokumenterne på sagen har som udgangspunkt samme indblik som resten af sagen. Det kan i særlige tilfælde 

drøftes om der er behov for begrænset indblik på nogle dokumenter. 

Alle dokumenter som har betydning for sagen, skal arkiveres i WorkZone på sagen, også relevante mails, notater 

mv. Drøft med HR-afdelingen hvilke dokumenter der skal lægges på sagen. 

Interne dokumenter, notater og mails, kan evt. i forhold til offentlighedslovens bestemmelser markeres som ”in-

ternt”-dokument. Som hovedregel vil interne arbejdsdokumenter ikke være omfattet retten til aktindsigt med min-

dre det har betydning for sagens afgørelse, jf. Offentlighedslovens §§ 7 -8. Denne vurdering bør ved aktindsigts-

sager foretages i samarbejde med HR–afdelingen. 

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til HR-afdelingen, Camilla Vinther Sørensen (HUM/SAMF/Fæl-

les Service) eller Camilla Skjødt Jakobsen (TECH, ENG, SUND) 

 


