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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 7. oktober 2020 Kl. 14.00 – 16.00 Via Teams 2020-17

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

Afbud NIH
Mødeleder ABOON
Gæster Mogens Toft og Morten Willow Nissen under punkt 4 

Kristine Stougaard Thomsen under punkt 5 
Mette Bergholt under punkt 6

Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

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

1 Bemærkninger til referat nr. 16 (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte referatet.

2 Planlægningshjulet (drøftelse)
Konklusion Dagsordenerne på LEA-møderne frem mod jul er næsten fyldte.

Der bruges mere tid på temadrøftelser og digitalisering end tidligere, og 
på hvert møde er der afsat 15 min. til drøftelse og koordinering vedr. 
corona-situationen.
LEA besluttede, at flere sager skal behandles skriftligt. 

Kommende sager:
 NDH vil orientere om ingeniørområdet på et kommende møde.
 Økonomi i digitaliseringsstrategien: Rundsendes til LEA til skriftlig 

orientering.

Fremover vil LEA blive orienteret mundtligt fra campusstyregruppemø-
der, lige som LEA orienteres om universitetsledelsesmøder. 
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Strategiske projekter (drøftelsespunkt)
Konklusion Gensidig orientering og koordinering vedr. strategiske projekter.

 Status på foranalyse af IT-support: Interviews af medarbejdere og le-
dere i IT-supporten, samt af brugere af IT-supporten, er afviklet. PwC 
vil afrapportere for styregruppen d. 5. november, og foranalysen vil 
komme på LEA-møde d. 18. november.

 Evaluering af driftsledelse og procesoptimering på LEA-møde i de-
cember.

4 E-handel og indkøb  (drøftelsespunkt) LUKKET
Konklusion Punktet var lukket.

Konkrete sager 
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5 Masterplan for digitaliseringsstrategien (beslutningspunkt)
Indstilling Det indstilles, at Systemchefgruppen og LEA 

1. Godkender masterplanen 
   a. for forvaltning i 2021. 
   b. for projekterne. 
2. Tager forudsætninger, udfordringer og risikoanalyse til efterretning, 
eventuelt med tilføjelser og præciseringer/ændringer.

Konklusion LEA godkendte masterplanen for forvaltningen og projekter og tog for-
udsætninger, udfordringer og risikoanalysen til efterretning.

LEA drøftede desuden risikoanalysen, herunder hvordan man kan se, 
hvilke projekter, som projektejer og projektleder selv kan påvirke og re-
ducere risici, og projekter hvor det er vanskeligt at reducere risici. Der 
blev også henvist til risikologgen for de konkrete projekter, som løbende 
opdateres og kan anvendes til at få yderligere information om risici, og 
herunder hvordan risici kan reduceres. 

6 Prioritering af BI-indsatser (beslutningspunkt)
Indstilling Det indstilles at LEA

 Godkender forslag til indsatser
 Godkender den indbyrdes prioritering af indsatserne

Konklusion LEA godkendte forslag til indsatser og den indbyrdes prioritering mel-
lem indsatserne, dog med en bemærkning om, at det er ærgerligt, at ud-
rulning af PowerBI er udskudt som følge af den nødvendige oppriorite-
ring af andre projekter.

7 Overenskomst 2021 (meddelelsespunkt)
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning. 

8 Understøttelse af virtuelle arrangementer og konferencer på 
Aarhus Universitet

Indstilling Det indstilles, at LEA beslutter, at:
 der ikke kan besluttes én overordnet platform til afholdelse af arran-

gementer. I stedet er der lavet en funktionssammenligning over an-
vendelsesmuligheder for hhv. MS Teams og Zoom.

 supportstrukturen for Zoom følger supportstrukturen fra MS Teams, 
hvor den lokale IT-afdeling afhjælper med tekniske spørgsmål til ar-
rangementer og konferencer.

Konklusion LEA tilsluttede sig indstillingerne med bemærkning om, at placering af 
support i de lokale supportenheder er en løsning på kort sigt, og at der 
er behov for at se nærmere på dette område, som potentielt kan komme 
til at kræve større understøttelse. JWE og PBN følger op med henblik på 
den videre proces. 

9 Status Covid-19 (drøftelsespunkt)
Konklusion Gensidig orientering vedr. corona-situationen, herunder: 

 Håndtering af ændring af hvornår man må fravige 1-meters-kravet. 
Undervisere og studerende er orienteret pr. mail.
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 Forlængelse af nationale tiltag mod COVID-19 til d. 31. oktober. In-
formationen går via ledelsesstrengen.

Til meddelelse
10
10A Dagsorden til AAMU- og ASU-møde

Indstilling Det indstilles, at LEA tager orienteringen til efterretning. 
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning. 

10B Møde i universitetsledelsen den 30. september samt den 7. ok-
tober

Konklusion ABOON orienterede fra de seneste Universitetsledelsesmøder, og LEA 
tog orienteringen til efterretning.

10C Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.

10D Eventuelt
Konklusion Ingen bemærkninger.
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