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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 24. marts 2021 Kl. 14.00 – 16.00 Via Teams 2021-6

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

Afbud
Mødeleder ABOON
Gæster Punkt 4 og 5: Steffen Longfors

Punkt 6: Conor Leerhøy, Camilla Schrøder, Katrine Boserup, Anders Frølund
Noter Pernille Bak Pedersen (PBP)

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

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

1 Bemærkninger til referat nr. 5  (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte referatet.

2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt)

Konklusion PBP orienterede om, at der vil være ændringer til dagsordenen til LEA-
mødet d. 7. april pga. afbud fra tre LEA-medlemmer.

ALBE orienterede om, at kortlægning af ledere på niveau 4 er på Univer-
sitetsledelsesmøde i maj. ALBE deler skitse med LEA, og det sættes på et 
kommende LEA-møde.  
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Strategiske projekter  (drøftelsespunkt)
Konklusion Rammen for drøftelse af strategiske projekter vil blive revurderet, da 

punktet ikke fungerer optimalt.

ABOON orienterede om, at der vil blive behov for fokus på implemente-
ring af det formålsfordelte regnskab. Det bliver en væsentlig opgave for 
økonomicentrene i maj. ABOON orienterede desuden om, at han har 
overtaget formandskabet for styregruppen fra NJRA.
Konkrete sager

4 Digitaliseringsprojekter  (drøftelsespunkt)
Konklusion LEA orienterede gensidigt om projekter, der kræver opmærksom-

hed/koordination, nye projekter og afsluttede projekter. Herunder bl.a. 
følgende projekter:
 Fælles eksamens- og planlægningssystem: Igangsættelse af den orga-

nisatorisk implementering. Data omkring lokaler udvikles for bedre 
at kunne udnytte lokalekapaciteten. Projektet er forlænget. Det kan 
risikere at medføre forsinkelser for projektet, AU Timeløn. 

 Systemkonsekvenser af opsplitning af Nat. og Tech.: Der var ros til 
medarbejderne, der har været del af projektet, da projektgruppen har 
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håndteret opsplitningen professionelt, selvstændigt og gnidningsfrit 
med godt samarbejde og arbejdsdeling.

5. IoT-platform  (drøftelsespunkt)
Indstilling LEA bedes drøfte

 om der er opbakning til at foreslå et nyt projekt med det formål at an-
skaffe en IoT-platform gennem strategisk samarbejde med én eller 
flere kommercielle eller offentlige samarbejdspartnere. 

 hvordan et sådant projekt evt. kunne finansieres – herunder om det 
evt. kunne være muligt at skaffe økonomien til et sådant projekt via 
et partnerskab med AUFF eller med forskningsmiljøerne. 

 om sagen efter behandling i LEA evt. bør forelægges UFFE med hen-
blik på at få konfirmeret de faglige miljøers interesse i en platform.

Konklusion LEA vurderede, at AU på sigt skal have en IoT-platform, men at det ikke 
er det rette tidspunkt at projektet kommer i porteføljen, da der lige nu er 
mange projekter i projektporteføljen, og at det vurderes, at der ikke er 
plads til flere projekter i porteføljen nu. 

LEA vurderede, at gevinster og finansieringsmuligheder skal afdækkes, 
inden AU anskaffer sig en platform, og der var ikke opbakning til, at sa-
gen præsenteres for Forskningsudvalget. 

6 Status Covid-19 (drøftelsespunkt)
Konklusion LEA orienterede gensidigt om kommende delvise og kontrollerede 

genåbning af Aarhus Universitet fra d. 6. april, herunder:
 Universiteterne kan genåbne fysisk for studerende med op til 30% 

fremmøde pr. dag. Beslutningen om, hvem der møder op, træffes af 
fakultetsledelserne. 

 Studerende og medarbejdere, som møder fysisk op på universitetet, 
skal have et negativt testresultat, som maksimalt er 72 timer gam-
melt.

 Aarhus Universitet har pligt til at foretage stikprøver af testresultater.
 AU skal etablere testkapacitet i løbet af april.
 Status vedr. testkapacitet: AU har bestilt testkit, men afventer at de 

godkendes. AU er i gang med at ansætte supervisors til at supervisere 
selvtest. Supervisorerne skal på kursus. Der er fundet lokaler, hvor 
testene skal foretages

 Status vedr. stikprøver: De tekniske chefer er ved at finde ud af, hvem 
der skal foretage stikprøver. Det bliver muligvis forskelligt mellem 
fakulteterne, hvor det på nogle fakulteter bliver tekniske medarbej-
dere, og på andre fakulteter formentlig vagtselskabet, som AU alle-
rede samarbejder med for at tilse bygningerne.

7 Budget (lukket)  (drøftelsespunkt)
Konklusion Punktet var lukket.

Til meddelelse
8
8A Møde i universitetsledelsen den 17. marts og den 24. marts
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Konklusion SHJ orienterede fra seneste Universitetsledelsesmøder.
8B Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.
8C Møde i ASU

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.
8D Eventuelt

Konklusion Der var ikke noget under ”Eventuelt”.
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