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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

14. august 2019 Kl. 14.00 – 16.00 Rektoratets mødelokale 2019-14 

 

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

Afbud JWE 

Gæster Punkt 5: Mette Ploug Bergholt 

Noter Pernille Bak Pedersen 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

   Til beslutning 

 0 Bemærkninger til  dagsordenen 

Konklusion  Ingen bemærkninger 

 

 1 Bemærkninger til referat 

Konklusion  Ingen bemærkninger 

 

 2 Planlægningshjulet 

Konklusion  Der var afklarende spørgsmål til en række punkter, og der blev tilføjet 

enkelte punkter til planlægningshjulet, som PBP og punktejere følger op 

på. 

 

 3 Digitalisering af AU’s velkomstpakker 

Konklusion  Indstillingen blev tiltrådt. 

LEA havde enkelte bemærkninger til sagen: 

 Sikre dialog mellem AU IT og HR om, hvordan der skal laves in-

tegration til systemet. 

 Titlen skal være beskrivende: Det er en velkomst til medarbej-

dere. 

 Økonomi: Opfordring til at tjekke, om det holder. 

 Skal gerne være brugerorienteret: Der nedsættes en arbejds-

gruppe. 

 Ønske om at den mundtlige velkomst afholdes mere regelmæs-

sigt. 

 

 4 Selvbetjening ift. fraværsregistrering 

Konklusion  LEA konkluderede, at der var behov for at undersøge muligheder og om-

kostninger igen forbundet med at give mulighed for selvbetjening af fra-

værsregistrering. Argumentet var, at det også koster ressourcer at und-

lade at prioritere opgaven. 

 

 5 BI-prioritering af indsatser 

Konklusion  LEA tiltrådte indstillingen, men med enkelte justeringer: 

 Der byttes rundt på nr. 7 (STÅ-data) og 8 (løndata).  
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 BI’s ressourcer til ”Økonomirapporter” strækkes ud over flere 

måneder. 

 Præsentation af status på de forskellige områder for LEA. 

 

  Til drøftelse 

 5A Mobilisering af ressourcer ifm. digitaliseringsstrategien 

Konklusion  LEA er opmærksomme på at sikre koordination ifm. implementering af 

digitaliseringsstrategien. Herunder at sikre, at der mobiliseres ressour-

cer og der er de rette profiler på projekterne på det rette tidspunkt. 

 

Punktet, ”governance ift. digitaliseringsstrategien”, tilføjes til dagsorde-

nen på LEA-møde d. 18. september. 

 

 6 Proces for APV 

Konklusion  LEA tilsluttede sig tids- og procesplanen med deadline for skriftlig tilba-

gemelding d. 13. september og mundtlig drøftelse i LEA d. 18. septem-

ber. 

 

  Til meddelelse 

 7 Orientering fra årlig arbejdsmiljødrøftelse 

Konklusion  De to områder: 1) støj, pladsproblemer og indeklima, og 2) daglig le-

delse, stress og forandringer, er der opmærksomhed på i vicedirektør-

områderne. Dog er der nuancer på tværs af områderne, hvad der er 

størst fokus på, og de specifikke problemstillinger. 

 

 8A High-performance computing 

Konklusion  ABOON orienterede om UL’s beslutning om at bakke op om en national 

infrastruktur for High-performance computing. 

LEA og UL vender tilbage til, hvordan investeringer som denne skal fi-

nansieres på kommende møder i de to udvalg. 

 

 8B Møde i universitetsledelsen den 7. august samt  

den 14. august  

Konklusion  ABOON og SHJ orienterede om de seneste møder i Universitetsledelsen. 

 

 8C Dagsordener til de kommende  

Universitetsledelsesmøder 

 

Konklusion  Ingen bemærkninger 

 

 8D Eventuelt 

Konklusion  LEA-medlemmerne orienterede hinanden om temaer, der vil komme til 

at fylde på deres områder i løbet af efteråret. 

 


