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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
2. oktober 2019 14.00 – 16.00 Rektoratets mødelokale 17 

 
Faste deltagere ABOON,  ABJ, ALBE, JWE, KRTH, NDH, NIH, NJRA, OJ, PBN, SHJ 
Afbud ABOON, ALBE 
Gæster  
Noter Pernille Bak Pedersen 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
 0. Dagsorden 
Konklusion  Godkendt  
 1 Referat fra møde nr. 16 +  ekstra møde 
Indstilling  - 
Noter  - 
Konklusion  Ingen bemærkninger 
 2 Planlægningshjulet 
Konklusion  Ingen bemærkninger 
Aktion 3 Praktikanter 
Indstilling  Det indstilles, at LEA: 

• Drøfter den fremlagte problemstilling. 
• Tiltræder det foreslåede niveau for fællesadministrativ understøt-

telse vedr. udenlandske praktikanter. 
Konklusion  LEA tiltrådte indstillingen.  

Herudover blev det foreslået, at der som supplement til materialet af-
holdes et møde for relevante medarbejdere for at gennemgå procedu-
ren, og det blev foreslået at evaluere ordningen efter et år. 

Aktion  LEA-medlemmer orienterer relevante medarbejdere inden for deres 
respektive områder. 

 4 Systemunderstøttelse og data v. deling af ST 
Indstilling  Det indstilles at:  

• LEA beslutter, at systemchefgruppen får en koordinerende rolle i 
forhold til de nødvendige systemmæssige tilpasninger ved delin-
gen af ST.  

• ST udpeger en ledelsesrepræsentant, som kan deltage i system-
chefgruppen, når delingen af ST er på dagsordenen. 

• ST udpeger en kontaktperson som bindeled på hvert enkelt VD-
område. 

Konklusion  LEA tiltrådte indstillingen. 
Herudover var der en drøftelse af, hvorvidt det skal defineres som et 
projekt, der går på tværs. Konklusionen var, at det skal systemchef-
gruppen tage stilling til. 
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Aktion  NJRA og PBN sørger for, at det kommer på dagsordenen i system-
chefgruppen. Vicedirektører orienterer relevante medarbejdere på 
vicedirektørområderne. 

 5 Høring af AU’s kommende strategi 
Indstilling  Det indstilles, at LEA drøfter udkastet til strategien, og hvad der skal 

indgå i LEA’s høringssvar. 
Konklusion  Hvert LEA-medlem berettede om drøftelsen på alle områder, og LEA 

drøftede, hvad der skal fremgå af LEA’s høringssvar. Herunder drøf-
tede LEA bl.a., hvilken rolle de mener, at digitalisering og efter-/vi-
dereuddannelse skal have i strategien. 

Aktion  Ud fra drøftelsen udarbejder ABOON og PBP et udkast til hørings-
svar, som LEA modtager d. 7/10. LEA har mulighed for at kommen-
tere på udkastet til høringssvaret frem til d. 10/10. LEA modtager en 
revideret version d. 23/10. 

 6 Enhedsadministrationens sommerfester 
Indstilling  Det indstilles, at LEA drøfter arrangementets fremtid. 
Konklusion  LEA besluttede, at fællesarrangementet pga. faldende og begrænset 

opbakning fremadrettet skal have et andet format, som starter tidli-
gere og med en fælles aktivitet frem for fest. AU ST, FE og Arts delte 
gode erfaringer om at afholde den type fællesaktiviteter frem for en 
fest. 

Aktion  Vicedirektører kommunikerer beslutningen til VD-områderne, og 
SHJ til US/ES/EDU-IT. 

 7 Status på ph.d. planner (LUKKET) 
Konklusion  - 
Aktion  - 
 8 Forslag til finanslov 2020 
Indstilling  - 
Konklusion  NJRA orienterede om indhold i finanslovsforslaget, herunder: 

• Bortfald af omprioriteringsbidrag. 
• Taxameterløft indgår ikke i forslaget. 
• Ændringer i bygningsleje er udgiftsneutralt for institutionerne.  
• Flere midler til forskning, primært pga. større BNP. 
I den kommende periode vil der blive forhandlet.  

Aktion  - 
 9A Møde i universitetsledelsen den 25. september  

samt den 2. oktober 
Indstilling  - 
Konklusion  SHJ gav en kort orientering fra seneste universitetsledelsesmøder.  
 9B Dagsordener til kommende universitetsledelsesmøder 
Konklusion  Ingen bemærkninger 
 9C Evt. 
Konklusion  Kort gensidig orientering, bl.a. status ifm. deling af ST. 

 


