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DAGSORDEN BESLUTNING 

1. Bemærkninger til 

dagsorden 

Punkt 5 og 6 er identiske 

2. Godkendelse af referat fra 

mødet den 13.01.13 

Godkendt. 

3. Gensidig orientering 1. UNILED/FALK (CBR).  
FALK: Der arbejdes med en nøgletalsbeskrivelse, der kan beskrive 
produktionen i administrationen for at synliggøre vores arbejde. Det skal 
dog være en lille, let-håndterlig opgave. CBR skriver rundt til 
funktionschefer for at få input, uden at der skal bruges meget tid på det. 
 
Der afholdes FALK-seminar i april med forberedende arbejde om strategi 
for administrationen. Desuden forslag om årlig seminardag for 
funktionschefer. 
 

4. Budget 2014 BBN vil på møde med institutlederne i februar annoncere, at 
besparelserne i administrationen vil medføre serviceforringelser. 
 

Afskedigelseskriterier: LG drøftede forslag til afskedigelseskriterier for AU 

KOM, der lægges frem for LSU. Kriterierne tager udgangspunkt i 

universitetsledelsens overordnede kriterier. 

5. Plan og strategi for 

podcast 2014 

Udsat 

6. Samarbejde med DR, P1 

2014 

Udsat 



7. Publikationsgruppe LG foreslår, at der nedsættes en lille administrativ gruppe, der i processen 
interviewer og inddrager fagmiljøer og andre producenter - en model i stil 
med analysegruppen for full-degree. Der skal skabes synergi til gruppen 
for profilbrochuren. 

8. Strategisk handlingsplan 

for temaer og aktuelt i 

Newsroom 

Udsat. 

9. Internationaliseringsstrate

gi og kommunikation 

Udsat 

10. Prioritering af digitale 

projekter forankret i AU 

KOM Web 

LG sender kommentarer til indstillingen til SLO og CBR, der derefter 

prioriterer. Det er vigtigt, at de tre nye projekter bliver prioriteret, derfor 

vil det være nødvendigt at se på, om andre projekter skal lukkes 

ned/sættes på hold. SLO indkalder webkoordineringsgruppen sammen 

med FO-chefer og CBR til en gennemgang af prioriteringen. 

 


