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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

 30. juni 2021 Kl. 14.00 – 16.00 Frandsensalen 2021-13 

 

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

Afbud  

Mødeleder ABOON 

Gæster Punkt 3: Michael Quottrup og Peter Holmgaard 

Punkt 4: Per Guldbæk Larsen og Signe Osbahr 

Punkt 5: Steffen Longfors 

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. 12 (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA godkendte referatet.  

 2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt) 

Konklusion  Der var ønske om at udskyde datoen for punktet, Påvirkningsoverblik 

ifm. digitaliseringsprojekter, som pt. er dagsordensat i august, da det 

ikke i tilstrækkelig grad anvendes. Det forhold, at det endnu ikke er im-

plementeret i tilstrækkelig grad skal også tages med i betragtning, når 

overblikket evalueres, da det kræver ressourcer at vedligeholde. 

  Strategiske/tematiske drøftelser 

 3 Digital transformation (drøftelsespunkt) 

Konklusion  LEA blev præsenteret for et forslag til, hvordan LEA kan arbejde med te-

maet i fremtidsbilledet, som omhandler digital transformation. Konsu-

lenter vil understøtter arbejdet med digital transformation, og tilrette-

lægge det som et projekt, hvor LEA definerer, hvilke udfordringer inden 

for digital transformation, der skal arbejdes med, og med understøttelse 

af konsulenter finde løsninger og implementerer dem. 

 4 Kopernikus og infrastrukturprojekter (beslutningspunkt) 

Indstilling  Det indstilles, at LEA:  

 Tager orienteringen til efterretning om Kopernikus-projektet og de 

tre forudsætningsprojekter. 

 Bakker op om Kopernikus-projektets mål og gennemførelse. 

Konklusion  Signe Osbahr og Per Guldbæk Larsen præsenterede Kopernikus-projek-
tet, herunder bl.a. formål, governance-model, budget og forventede be-
mandingsplan. PBN præsenterede kort tre forudsætningsprojekter for 
Kopernikus-projektet. 

LEA drøftede og stillede spørgsmål til Kopernikus-projektet og forud-
sætningsprojekterne, og LEA tilsluttede sig indstillingerne.  
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Kopernikus-projektet og forudsætningsprojekterne vurderes at være 

nødvendige at gennemføre. Projekterne vurderes at være betydnings-

fulde og ressourcekrævende, der vil få stor betydning for AU fremover. I 

opgørelsen af udgifter til Kopernikus-projektet har man forsøgt at nå 

hele vejen rundt, hvor interne ressourcer også er medtaget. 

 5 Masterplan (drøftelsespunkt) 

Indstilling  Det indstilles, at LEA:  

1) Imødekommer alle forslag til justeringer i porteføljen for Q3 og Q4 

2021, som de fremgår nedenfor. 

2) Imødekommer forslag til prioritering for resten af 2021, herunder at 

de 3 højest prioriterede projekter ikke må tage ressourcer fra hinan-

den.  

3) Drøfter ambitionen om at planlægge efter kun at allokere AU IT’s res-

sourcer 80 % i 2022. Godkender forslag til proces for at identificere 

måder at justere porteføljen i 2022. 

Konklusion  LEA drøftede sagen og tilsluttede sig indstillingerne dog med følgende 

forbehold/ændringer: 

 Ud fra et forretningsmæssigt perspektiv var der bekymring for en se-

kventiel implementering af Emply Hire 2.0 på HR-området og ph.d.-

området, da brugerfladen for en periode vil være forskellige på de to 

områder. Der var ønske om at få revurderet, om det er den bedste 

løsning, før der træffes beslutning. 

 Der var ønske om at få en vurdering af, hvor store forretningsmæs-

sige konsekvenser det vil have, hvis Nyhedsbrevssystem som afløs-

ning af Campaign Monitor udskydes som foreslået. Herunder om det 

er så få ressourcer og gevinsterne så forholdsvis store, at det alligevel 

er muligt. 

 Frem for at allokere 80% it-ressourcer i 2022, var der ønske om at al-

lokkere 90% i 2022 og 80% fra og med 2023. 

 6 Governanceprincipper i tværgående it-projekter (drøftelses-

punkt) 

Indstilling  Det indstilles, at LEA 

 tager til efterretning, at udviklingen frem mod fælles it-løsninger ud-

fordrer den nuværende struktur omkring systemejere i linjeledelsen. 

 drøfter den skitserede problemstilling og tager stilling til de anførte 

perspektiver. 

 drøfter, hvordan LEA kan igangsætte en proces, der fører frem til 

etableringen af rammer for governance for IT-systemer, der under-

støtter forskellige processer for flere VD-områder. 

Konklusion  LEA drøftede initialt principielle spørgsmål vedr. governancemodellen 

og løsninger, der går på tværs af vicedirektørområderne, samt den kon-

krete case om, hvorvidt der skal være én eller to instanser. Både det 

principielle og konkrete spørgsmål tages op igen i LEA på den anden 
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side af ferien. Det konkrete spørgsmål tages op i august, da der skal fin-

des en afklaring på dette. 

  Konkrete sager  

 7 Covid-19 (drøftelsespunkt) 

Konklusion  Der var ikke behov for at koordinere ift. COVID-19.  

  Til meddelelse 

 8  

 8A Handleplan 2022 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning.  

 8B Møde i universitetsledelsen den 23. juni 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 

 8C Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder 

Konklusion   

 8D Eventuelt 

Konklusion  ABOON orienterede om, at der den 18. august er budgetseminar i Uni-

versitetsledelsen.  

 


