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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

19. september 

2019 

Kl. 14.00 – 16.00 1430-021 18 

 

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

Afbud NJRA 

Gæster Punkt 3 og 4 : Kristine Stougård Thomsen 

Noter Pernille Bak Pedersen 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

 0. Dagsordenen 

Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 1. Referat 

Konklusion  Afklaring ift. sommerfester: Det er fællesadministrationens og ikke en-

hedsadministrationens sommerfester, der var tale om. 

 2 Planlægningshjulet 

Konklusion  Der blev indmeldt tre punkter, som PBP tilføjer til planlægningshjulet 

inden kommende møde. 

 3 Tavlemøde 

Konklusion  LEA gav en gensidig orientering om projekter i porteføljen, og der blev 

brugt særligt tid på projekter/forhold, hvor der var læringspunkter/op-

mærksomhedspunkter. Fx blev der gjort opmærksom på behovet for 

kommunikation om muligheder og potentialer ved Office365, som også 

er en del af projektet. 

 4 Fakulteter og institutter ift. digitaliseringsstrategien 

Konklusion  LEA drøftede, hvorvidt der var behov for bedre overblik over status på 

projekter. Det blev konkluderet, at AU IT koordinerer udarbejdelse af et 

overblik, der dog ikke skal være detaljeret. Overblikket skal bidrage ved 

at reducere risici. Det skal ikke være meget detaljeret, da det vil kræve 

uforholdsmæssigt mange ressourcer, og måske endda skabe falsk tryg-

hed. 

 5 Økonomi (LUKKET) 

Konklusion  ABOON præsenterede plan om at igangsætte analyse af ”first-line-IT-

support”. Der er en forventning om, at der kan være potentialer ved en 

omorganisering, og derfor ønskes en kortlægning af, hvorvidt det er til-

fældet – og i så fald hvilken alternativ organisering, der vil være hen-

sigtsmæssig.  

ABOON er i dialog med konsulentvirksomhed, som har givet et forslag 

til analysetilgang, projektplan og tidsplan for analysen. 

LEA-drøftede formål, udbytte, tilgang og datagrundlaget for analysen, 

samt kommunikationen af analysen. 

Konklusion  ABOON orienterede om budskabet fra FFL2020 og drøftelsen af det på 

UL, herunder hvilken betydning det har for AU’s budget. 
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 7A Møde i universitetsledelsen  den 9. oktober 

Konklusion  SHJ og ABOON orienterede fra seneste universitetsledelsesmøde, her-

under om forskningsintegritet og –frihede, evaluering af årsfesten samt 

opdatering på kriseberedskab. LEA drøftede i forlængelse heraf AU’s 

kriseberedskab. 

 

Konklusion  - 

 7c Evt. 

Konklusion  ALBE orienterede om et lille overskud af FUSA-midler, der var spørgs-

mål til tilskud til julefrokost, og ABOON orienterede om, at LSU’s hø-

ringssvar til rengøringsudbud sendes til ASU. 

 

 


