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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
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Faste deltagere ABOON,  ABJ, ALBE, JWE, KRTH, MW, NDH, NIH, OJ, PBN, SHJ

Afbud SHJ
Mødeleder Arnold Boon
Gæster Punkt 3A og 3B: 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. 14  (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte referatet.

2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt)

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

3A Digitaliseringsprojekter inkl. prioritering ift. masterplanen 
(beslutningspunkt)

Indstilling Under dette punkt behandles digitaliseringsprojekter generelt, hvor LEA 
koordinerer og deler erfaringer om relevante projekter, og følgende to 
konkrete sager behandles:
 Projekt 839: Det indstilles, at LEA beslutter at flytte opstart af Pro-

jekt 839 til backloggen for 2023.
 Implementering af Emply Hire 2.0: Det indstilles, at LEA drøfter for-

dele, ulemper og konsekvenser ved hhv. en sekventiel implemente-
ring og en samlet implementering af Emply Hire 2.0, og træffer be-
slutning om, hvilken model der ønskes.

Konklusion LEA drøftede og tog stilling til de konkrete indstillinger og forholdte sig 
til porteføljen af it- og digitaliseringsprojekter. 
 LEA besluttede at følge indstillingen om at udskyde projektet, 

Campaign Monitor, men hvor AU IT ser på muligheden for at lade 
projektet indgå i 2022 frem for 2023. 

 LEA besluttede at forsøge at forlænge eksisterende system på ph.d.-
området, hvilket kan muliggøre en samtidig implementering af Em-
ply Hire 2.0 på ph.d.- og HR-området. Er det ikke muligt, implemen-
teres det sekventielt. 

3B Finansiering af forudsætningsprojekter for Kopernikus
Indstilling Det indstilles, at LEA drøfter de fremlagte scenarier for finansiering af 

forudsætningsprojekterne.
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Konklusion LEA ønskede ikke at finde en del af finansieringen til forudsætningspro-
jekterne ved at fremrykke implementering af et budgetsystem på AU. 
Der var derimod alternative forslag til finansiering, som vil blive afsøgt. 
Konkrete sager

4 Emply: Én eller to instanser (beslutningspunkt)
Indstilling Det indstilles, at LEA:

 Godkender implementeringen af 2 instanser i Emply
 Ønsker at der arbejdes hen mod én instans

Konklusion Der var ønske om at gøre et forsøg på at skabe rammerne for, at der kan 
arbejdes hen imod én instans fra begyndelsen. Det kan formentlig lyk-
kes, hvis nuværende system på ph.d.-området kan forlænges, og der der-
med er mere tid til implementering. Lykkes det ikke, påbegyndes med 
én instans med henblik på at gå over til to instanser på sigt. Det er i så 
fald højt prioritereret at gå over til én instans. 
Til meddelelse

5
5A Front end telefoni

Indstilling Styregruppen for Frontend telefoni P818 anmoder om, at LEA tager be-
slutningen om at anvende MS Teams som afløser for den nuværende 
fastnettelefoni til efterretning.

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning og fik afklaret en række spørgsmål 
ifm. sagen, herunder:
 Det er ikke muligt at bevare fastnettelefoni, som vi har nu, da det er 

forældet.
 Involvering og kommunikation er vigtig ifm. overgang til MS Teams. 

LEA kan videreformidle til relevante, og der vil blive kommunikeret 
om dette som del af projektet. 

5B Møde i universitetsledelsen den 25. august 
Konklusion ABOON orienterede fra seneste universitetsledelsesmøder, og LEA tog 

orienteringen til efterretning. 
5C Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.
5D Eventuelt

Konklusion ABOON foreslog, at vicedirektører mødes med administrationschefer 
forud for udarbejdelse af udviklingsmål for 2022.
I udarbejdelse af udviklingsmålene anvendes fremtidsbilledet som ret-
ningsgivende. 

ABOON orienterede om, at der ikke vil blive afholdt en fælles julefrokost 
i år for Enhedsadministrationen, men at det kan afholdes på vicedirek-
tørområdet og i administrationscentrene.
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