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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 3. marts 2021 Kl. 14.00 – 16.00 Via Teams 2021-4

Faste deltagere ABOON,  ABJ (barsel), ALBE, MVP (barselsvikar for ABJ), NDH, NIH, NJRA, 
OJ, PBN, SHJ, JWE

Afbud JWE deltog fra kl 14-15
Mødeleder ABOON
Gæster
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte dagsordenen.

1 Bemærkninger til referat fra møde nr. 3 (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte referatet.

2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt)

Konklusion Stillingsindplacering blev tilføjet til dagsordenen d. 10. marts.
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Strategiske projekter (drøftelsespunkt)
Konklusion ABOON bemærkede, at han vil samle op på temadrøftelse om admini-

strativ understøttelse på et kommende LEA-møde. 

Der blev spurgt ind til GDPR og Data Management, og det blev nævnt, at 
der arbejdes med disse temaer andre steder i organisationen, herunder 
arbejdes eksempelvise med følgende:
 Styregruppe for Research Data Management er ved at udvikle strategi 

for RDM, og der er et oplæg på vej til sikker og korrekt håndtering af 
data til forskerne. 

 Der skal udarbejdes mere klar governance-struktur. 
 Der er ved at blive set på kommunikationen ift. relaterede temaer 

som GDPR, Data Management, open science, god videnskabelig 
praksis og informationssikkerhed, så det bliver lettere for forskerne 
at navigere i. ABOON deltager på FISU-møder vedr. dette. Foreløbigt 
afventer LEA dette arbejde, og dernæst skal LEA vurdere, hvilken 
rolle LEA skal have ift. disse temaer.

4 Kvartalsmøde om digital transformation: PLAN (drøftelses-
punkt)

Konklusion KRTH præsenterede observationer og læringspunkter fra projektet om fæl-
les undervisnings- og planlægningssystemet. LEA drøftede efterfølgende, 
hvad AU kan tage ved lære fra projektet, både gode som mindre gode erfa-
ringer, og hvad AU generelt kan blive bedre til for at understøtte den digi-
tale transformation:
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 Stor viden om forretningsprocesserne i projektet er afgørende. Her-
under at kunne frigøre kernemedarbejdere til projektet.

 Det er vigtigt, at der er fokus på og kompetencer til at understøtte 
forretningstransformationen både i projekterne, og der hvor projek-
terne skal implementeres.

 Det er vigtigt, at kravsætningsfasen får alle hjørner med, så vi regule-
rer eksterne leverandører på basis af en kontrakt i alle dele af samar-
bejdet. 

 Erfaringer med at der både skal tages højde for projekt- og linjeorga-
nisering i denne type projekter. Det er komplekst og tidskrævende. 

 Der kan være dilemma med at imødekomme brugeres behov og reali-
sere de ønskede gevinster fra projektet. Det er en balancegang hvor-
vidt man top-down skal skære igennem for at sikre gevinstrealise-
ring, og hvorvidt brugeres ønsker og behov skal imødekommes. Her 
nævnes fx planlægning af undervisning efter kl. 16.

 Den rette brugerinddragelse er afgørende. Herunder at brugernes vi-
den anvendes til at skabe en god brugerrejse samt afdække behov til 
kravsspecifikationer. Vi kan blive bedre til at inddrage brugerne hen-
sigtsmæssigt. 

 Der styres ikke direkte efter gevinstrealisering, men når der træffes 
beslutninger, tages økonomi og gevinster med i betragtning. Hvordan 
kan vi skærpe business casen, så den bliver så realistisk som mulig, 
og hvordan kan vi understøtte gevinstrealiseringen?

 Der var ønske om fokus på gevinstrealisering på et kommende kvar-
talsmøde om digital transformation.

5 Diversitet og ligestilling i Enhedsadministrationen (drøftelses-
punkt)

Konklusion LEA drøftede, hvilke udfordringer der er ift. ligestilling og diversitet i 
Enhedsadministrationen.
 Der er flere enheder, hvor diversiteten ikke er særlig stor, fx er der i 

nogle enheder næsten 100% kvinder, og i andre enheder næsten 
100% mænd. Desuden vurderes diversitet ift. etnicitet også som lav i 
mange enheder.

 Der er kendskab til udfordringer ift. diversitet, og intentioner om at 
højne diversiteten, men det kan være vanskeligt i praksis.

 Dette tema tages op igen i efteråret, hvor der bl.a. vil være fokus på, 
hvad der kan gøres for at fremme diversitet og ligestilling i Enheds-
administrationen.

6 Klare delmål for Business Intelligence (beslutningspunkt)
Indstilling Arbejdsgruppen indstiller, at LEA træffer beslutning om delmål for busi-

ness intelligence.
Konklusion LEA tilsluttede sig delmål 1 vedr. justering af proces for prioritering og 

delmål 4 vedr. governance-strukturen. 
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LEA tilsluttede sig ikke delmål 2 vedr. opprioritering af strategisk ledel-
sesinformation, da LEA vurderer, at BI på operationelt niveau skaber 
stor værdi for universitetet, og at LEA ikke anser det som et selvstændigt 
mål at opprioritere strategisk ledelsesinformation, hvis det bliver på be-
kostning af det operationelle niveau. For at understøtte at informatio-
nerne i højere grad anvendes på et strategisk niveau, er der gode erfarin-
ger med at udsende rapporter til ledere, når det er relevant ift. kontek-
sten.

BI-chefen udarbejder oplæg til LEA om en justeret prioriteringsproces 
samt en mere klar governance. 
Konkrete sager 

7 Status Covid-19 (drøftelsespunkt)
Konklusion LEA orienterede gensidigt.

Til meddelelse
8A Møde i universitetsledelsen den 17. februar, 24. februar samt 

3. marts
Konklusion SHJ orienterede fra seneste universitetsledelsesmøder, og LEA tog ori-

enteringen til efterretning. 
8B Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder

Noter -
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.

8C Eventuelt
Konklusion LEA orienterede gensidigt. 
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