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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 10. februar 2021 Kl. 14.00 – 16.00 Via Teams 2020-22

Faste deltagere ABOON,  ABJ, ALBE, JWE, KRTH, NDH, NIH, NJRA, OJ, PBN, SHJ

Afbud
Mødeleder ABOON
Gæster Punkt 6: Kristine Stougård Thomsen, Steffen Longfors

Punkt 7: Andreas Stilling Heuwinkel
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte dagsordenen.

1 Bemærkninger til referat nr. 3 (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte referatet.

2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt)

Konklusion Der var ingen bemærkninger til planlægningshjulet.
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Strategiske projekter  (drøftelsespunkt)
Konklusion Der var ingen bemærkninger til de strategiske projekter.

4 Temadrøftelse: Administrativ understøttelse (drøftelsespunkt) 
(LUKKET)

Konklusion Punktet var lukket
5 Handleplan 2022 til Strategi 2025 (drøftelsespunkt)

Konklusion LEA drøftede LEA’s rolle ift. udvikling af handleplaner. 

LEA-medlemmer bidrager på nuværende tidspunkt via fakulteterne, 
Forskningsudvalget, Uddannelsesudvalget og Erhvervsudvalget. På den 
ene side vurderes det som hensigtsmæssigt, at disse enheder er ansvar-
lige enheder, mens administrationscentre og vicedirektørområder har 
en væsentlig rolle i at understøtte fakulteter og udvalg. Omvendt vurde-
res det i nogle tilfælde som uhensigtsmæssigt, at vicedirektørområder, 
som ikke er repræsenteret i udvalgene, ikke er tættere på processen. 

LEA’s rolle ifm. udvikling af handleplaner vil blive taget op igen, mulig-
vis på LEA’s workshop d. 12. marts. 

6 Påvirkningsoverblik vedr. digitaliseringsprojekter (beslutnings-
punkt)

Konklusion LEA besluttede ud fra de foreløbige erfaringer med påvirkningsoverblik-
ket, at det skal opretholdes som minimum frem til juni, hvor LEA for-
holder sig til det igen.
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 Nogle steder gode erfaringer med at bruge overblikket til at skabe di-
alog om, hvornår projekter forventes at påvirke de respektive enhe-
der. 

 Det er ikke alle steder, man er kommet ordentlig i gang med at bruge 
overblikket endnu. Derfor var der ønske om, at det tages op på et 
LEA-møde til sommer for at vurdere påvirkningsoverblikket igen.

7 Analyse af print  (beslutningspunkt) 
Konklusion LEA tilsluttede sig indstillingen, og havde følgende bemærkninger og 

ønsker om præcisering:
 En præcisering af økonomien, herunder nettogevinster og hvornår 

man når break-even. 
 Hvad der præcist skal ske som del af den videre proces, og hvordan 

man kan lykkes med transformationen. 
8 Status Covid-19 (drøftelsespunkt)

Konklusion LEA har ikke nogen bemærkninger til dette punkt. 
Til meddelelse

9
9A Projekt 809, ny HR-løsning

Konklusion ALBE orienterede om, at AU HR er i dialog med tre leverandører om en 
ny HR-løsning. Vedhæftet er et eksempel på en invitation til dialog med 
leverandør, beskrivelse af baggrund, vision og mål for det nye HR-sy-
stem, og arkitekturdiagrammet. Styregruppen træffer beslutning om ca. 
en måned. 

LEA tog orienteringen til efterretning.
9B Møde i universitetsledelsen den 3. februar samt den 

10. februar
Konklusion ABOON orienterede fra de seneste Universitetsledelsesmøder, og LEA 

tog orienteringen til efterretning. 
9C Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning. 
9D Eventuelt

Konklusion Der var ingen sager under Eventuelt.
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