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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

 21. april 2021 Kl. 14.00 – 16.00 Via Teams 2021-8 

 

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

Afbud  

Mødeleder Arnold Boon 

Gæster Punkt 3 og 4: Steffen Longfors 

Noter Pernille Bak Pedersen 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

   Dagsorden, referat og planlægningshjul 

 0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA godkendte dagsordenen. 

 1 Bemærkninger til referat nr. 7  (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA godkendte referatet. 

 2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt) 

Noter  - 

Konklusion  LE havde ingen bemærkninger til planlægningshjulet. 

  Strategiske/tematiske drøftelser 

 3 Digitaliseringsprojekter  (drøftelsespunkt) 

Konklusion  LEA drøftede projekter der er nye, afsluttede, projekter med væsentlige 

ændringer, og projekter hvor der er behov for koordinering  

 4 Implementeringsstrategi for ny integrationsplatform (beslut-

ningspunkt) 

Konklusion  LEA bakkede op om, at AU skal have en ny integrationsplatform og har 

tillid til, at den anbefalede Azure-platform er det rette valg for AU. 

LEA havde sympati for tilgangen, vi lærer ved at levere, men var bekym-

rede for, om det har negative konsekvenser for de projekter, som skal 

over på platformen. AU IT har vurderet, at der skal 50% ekstra it-arki-

tektur-ressourcer til projekterne for at kompensere for dette. Leveran-

cerne skal som udgangspunkt ikke påvirkes af, at der anvendes denne 

tilgang frem for den klassiske vandfaldsmetode, og AU IT vil være op-

mærksomme på, at der leveres til projekterne. 

Det blev besluttet, at finansieringen af den nye integrationsplatform skal 

kobles på dette projekt og ikke de projekter, som først skal over på den 

nye integrationsplatform. Dette for at sikre transparens i finansieringen 

af dette projekt. 

 5 Fremtidsbillede (beslutningspunkt), (LUKKET) 

Konklusion  Punktet var lukket. 

  Konkrete sager 

 6 Kortlægning af ledere på niveau 4 og 5 (beslutningspunkt), (LUK-

KET) 
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Konklusion  Punktet var lukket 

 7 Journaliseringspligt og -behov (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA tilsluttede sig indstillingen med følgende bemærkning: 

 Det står ikke helt klar, hvilken status sagsfremstillingen har, og hvad 

indhold og status er ift. journalinstruks og –vejledning, og der blev 

spurgt om, hvorvidt disse bør vedlægges materialet.  

 Der var spørgsmål til snitflader ift. arkivering, og herunder konkreti-

sering af hvem der skal arkivere hvad.  

 Der blev rejst spørgsmål til, hvordan dette kan controlles. 

 Det blev bemærket, at det er vigtigt, at dette kommer ud at leve, når 

sagen er godkendt. og dermed vigtigt at det videreformidles.  

ABOON følger op på spørgsmål og bemærkninger fra LEA, og vil tage sa-

gen med videre til Universitetsledelsen. 

  Til meddelelse 

 8  

 8A Nye procedurer for visse afregninger 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning og havde følgende spørgsmål og 

bemærkninger, som ABOON vil viderebringe til Regnskab: 

 Er det sikret, at man ikke i nogle tilfælde gør arbejdet med afregnin-

gen vanskeligere ved at omlægge til RejsUd? Kunne der være nogle 

typer, fx forsøgspersoner som kun skal afregne én gang, hvor det vil 

være hensigtsmæssigt med manuelle afregninger frem for at oprette i 

RejsUd? 

 Hvordan videreformidles dette bedst? Vil det være hensigtsmæssigt 

med møder mellem Regnskab og sekretariatsledere for at formidle 

beslutningen og ændre praksis? 

 4A Møde i universitetsledelsen den 14.  april samt den 21. april 

Konklusion  SHJ og ABOON orienterede fra seneste universitetsledelsesmøder.  

 4B Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 

 4C Eventuelt 

Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 


