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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
8. januar 2019 Kl. 14.00 – 16.00 1430-021 2020-01 

 
Faste deltagere ABOON,  ABJ, ALBE, NDH, NIH, NJRA, OJ, PBN, SHJ, JWE 
Afbud ALBE, NJRA 
Mødeleder ABOON 
Gæster Punkt 4: Andreas Kjær Stage 

Punkt 8F: Søren Broberg Nielsen 
Noter Pernille Bak Pedersen 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
   Til beslutning 
 0 Bemærkninger til  dagsordenen 
Konklusion  Ingen bemærkninger 
 1 Bemærkninger til referat nr. 23 
Konklusion  Ingen bemærkninger 
 2 Planlægningshjulet 
Konklusion  Følgende punkter blev tilføjet til kommende dagsordener: 

• Opdatering ift. deling af ST. 
• Ny implementeringsplan for planlægningssystem til orientering d. 

29/1. 
• Strategiske målsætninger præsenteres på skift af LEA-medlemmer på 

kommende LEA-møder. 
• DPO besøger LEA på kommende møde, efter han har været på AU 

nogle måneder. 
  Til drøftelse 
 3 LEA’s strategiske projekter 
Indstilling  - 
Konklusion  Der tages ikke noter til dette punkt. 
 4 Personalesammensætning v. Andreas Kjær Stage 
Indstilling  Det indstilles, at LEA drøfter udviklingstendenserne, og tager præsenta-

tionen til efterretning. 
Konklusion  Andreas Kjær Stage, ph.d.-studerende ved Dansk Center for Forsknings-

analyse, præsenterede og drøftede resultater af sit ph.d.-projekt om per-
sonalesammensætning på universiteterne.  
 
I de seneste årtier har der været et stigende antal krav til universite-
terne, som har medvirket til øget formalisering af universiteterne. An-
dreas har - ved at se på udvikling i jobkategorier - bl.a. observeret en ud-
vikling i retning af flere formaliserede ledere og en professionalisering af 
administrationen. 

 5 Sag vedrørende ny ferielov 
Indstilling   HR indstiller, at: 
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• AU ikke benytter muligheden for, at medarbejdere efter aftale kan 
afvikle ferie på forskud (inden det er optjent) 

• AU fastholder nuværende praksis med brug af forud-registrering af 
medarbejdernes ferie, dog således at 2 særlige feriedage fastlægges 
til afholdelse i uge 7 (uge 42 i nuværende retningslinjer) 

• der gøres særligt opmærksom på, at der kun kan varsles 16 dages fe-
rie til afvikling i sommeren 2020 

Konklusion  ALBE introducerede kort sagen, som den fremgår af sagsfremstillingen. 
Der blev rejst et spørgsmål om fleksibilitet i ferieoverførselsreglerne. Det 
ønskede LEA at få afklaring på, inden LEA tiltræder indstillingen.  
LEA havde ikke yderligere bemærkninger til sagen. 

Aktion  ALBE vil følge op på spørgsmålet og besvare LEA. 
Sagen vil efterfølgende blive forelagt for Universitetsledelsen. 

 6 Journalisering på institutterne 
Indstilling  - 
Konklusion  LEA initialdrøftede sag om udrulning af WorkZone på institutterne, og 

hvordan materiale fra forskere skal journaliseres. Herunder hvilken 
rolle forskerne og institutsekretariaterne bør få, og hvordan det bedst 
understøttes af administrationen. 

 7 Status på MIT REAP 
Indstilling  Det indstilles, at punktet tages til efterretning. 
Konklusion  JWE præsenterede med udgangspunkt i bilag 2 formål med MIT REAP, 

tilgang og fremgangsmåde, status på projektet, foreløbige resultater fra 
projektet, og hvad der skal gøres fremadrettet.  

   Til meddelelse 
 8A LEA’s studietur 

Indstilling  Det indstilles, at LEA 
• giver besked til sagsbehandler, hvis I har bemærkninger til planen, 

og 
• bidrager til at forberede inputs og budskaber til studieturen i perio-

den d. 29/1 – 17/2 2020. 
Konklusion  PBP introducerede kort sagen og drøftede kort den videre proces: 

• Program forventes at ligge klar d. 29/1, og LEA forventes at forbe-
rede inputs inden LEA-mødet d. 26/2 – deadline for evt. materiale 
er d. 17/2. 

• PBP vil løbende opdatere LEA, når der er nyt ift. programmet. 
• Universitetsledelsens Stab vil købe flybilletter for LEA-medlemmer. 

 8B AU’s strategi 2025 
Konklusion  Ingen bemærkninger 
 8C Møde i universitetsledelsen den 18. december samt den 8. ja-

nuar samt møde i erhvervsudvalget den 8. januar 
Konklusion  ABOON orienterede kort fra seneste erhvervsudvalgs- og universitetsle-

delsesmøde. 
 8D Dagsordener til de kommende UL-møder 
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Konklusion  Ingen bemærkninger 
 8E Eventuelt 

Konklusion  - 
 8F Besøg af ny DPO 
Konklusion  Ny DPO, Søren Broberg Nielsen, var på kort besøg i LEA. 

Det blev foreslået, at Søren også deltager ved et kommende møde, når 
han har været i organisationen nogle måneder og har bedre indsigt i mu-
ligheder og udfordringer med databeskyttelse på AU. 

 


