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Dato Klokkeslæt Sted Nr.  
 23. februar 2022 Kl. 14.00 – 16.00 Via Teams  2022-04 

 
Faste deltagere ABOON,  ABJ, ABM, ALBE, HVR, JWE, KRTH, MW, NDH, NIH, OJ, PBN,  

Afbud  
Mødeleder Arnold Boon 
Gæster Punkt 3: Mogens Toft 
Noter Pernille Bak Pedersen 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
   Dagsorden, referat og planlægningshjul 
 0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt) 
Konklusion  LEA godkendte dagsordenen.  
 1 Bemærkninger til referat nr. 3  (beslutningspunkt) 
Konklusion  LEA godkendte referatet.  
 2 Planlægningshjulet (meddelelsespunkt) 

Noter  - 
Konklusion  LEA tog orienteringen om planlægningshjulet til efterretning.  
  Konkrete sager 
 3 Målsætninger med E-handel (beslutningspunkt) 
Konklusion  LEA drøftede udfordringer og muligheder for at øge andelen af E-hand-

len. Der var tilfredshed med den positiv udvikling i 2021, hvor målet for 
AU samlet set er nået. Dog er der variation mellem enheder og katego-
rier. Det har været særligt vanskeligt at nå i mål på særligt laboratorie-
området. Det er dog ikke umuligt, og der er foretaget forbedringer i 
2021, som gør det lettere for indkøberen.  

Måltallet for 2022 blev drøftet. Der var ønske om en differentieret mo-
del, hvor måltal både skal være realistiske og ambitiøse for alle enheder. 
Samtidig er der ønske om en gennemsigtig og simpel model for udreg-
ning af måltallet.  

 4 Udkast til opdaterede regler for distancearbejde (drøftelses-
punkt) 

Konklusion  LEA drøftede udkast til de justerede regler for distancearbejde og kom 
med tekstnære og substantielle bemærkninger til udkastet. 
ALBE vil justere udkastet ud fra LEA’s bemærkninger, og den nye ver-
sion vil blive behandlet på universitetsledelsesmødet den 3. marts. 
HSU/HAMU behandler justerede regler for distancearbejde på fælles-
møde den 1. april.   

   
 5 Høringssvar til AU’s opdaterede rejsepolitik (beslutningspunkt) 
Konklusion  LEA godkendte høringssvaret. Høringssvaret er udarbejdet med ud-

gangspunkt i drøftelse på seneste LEA-møde. 
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  Til meddelelse 
 6  
 6A Møde i bestyrelsen den 21. februar samt universitetsledelsen 

den 23. februar 
Konklusion  ABOON og KRTH orienterede fra bestyrelsesmødet den 21/2 og univer-

sitetsledelsesmødet den 22/2. 
 6B Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder 
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
 6C Eventuelt 
Konklusion  Der var ingen bemærkninger under Eventuelt. 

 


