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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 2. juni 2021 Kl. 14.00 – 16.00 Via Teams 2021-11

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

Afbud NIH deltog til kl. 15.30 ca. 
Mødeleder Arnold Boon
Gæster Punkt 4: Hanne Vester Rasmussen, Eva Vestergaard Kristensen og Lasse Dam-

gaard Møller
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

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

1 Bemærkninger til referat nr. 10  (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte referatet. 

2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt)

Konklusion ALBE gjorde opmærksom på, at der er punkter på vej. ALBE orienterer 
PBP om de konkrete punkter, som er på vej. 
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Kvartalsmøde om digitalisering: Gevinstrealisering  (drøftelses-
punkt)

Konklusion LEA drøftede gevinstrealisering ift. digitaliseringsprojekter, herunder:
 Der er ønske om, at vi på AU i højere grad realiserer gevinsterne af 

digitaliseringsprojekterne.
 På AU arbejder vi systematisk med business cases, men ikke med ge-

vinstrealiseringsplaner. At arbejde systematiske med gevinstrealise-
ring kan være en måde, hvorpå vi bliver bedre til at realisere gevin-
ster. I en gevinstrealiseringsplan vil det bl.a. fremgå, hvordan gevin-
sterne skal realiseres. 

 For at lykkes med gevinstrealisering er det vigtigt indledningsvis i 
projektet at have en forventningsafstemning af, hvad vi skal opnå ved 
projektet, og hvilke gevinster der skal realiseres. Målene i projektet 
skal være realistiske, og der skal skabes commitment til målene af de 
relevante ledere, som får til ansvar at indfri gevinsterne. 

 Det er desuden vigtigt, at der er sammenhæng og godt samarbejde 
mellem den første del af projektet, og den del af projektet, hvor pro-
jektet skal implementeres og gevinsterne realiseres. 

4 Erfaringsudveksling om udrulning af ESDH  (drøftelsespunkt)
Konklusion LEA drøftede udrulning af ESDH og udvekslede erfaringer, herunder:

 Ledelsesopbakning er afgørende for at lykkes med udrulningen, og 
ledelsesinformation om anvendelse af WorkZone kan understøtte ud-
rulningen.
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 Journalisering er del af at have en ansvarlig forskningspraksis. Det er 
en relevant pointe ift. at motivere forskere. 

 Det er vigtigt med god understøttelse og vejledning, så det er let at 
journalisere. Der er gode erfaringer med, at institutsekretariater 
hjælper forskere, så det gøres let for dem at journalisere.

 WorkZone som ESHD-system skal ikke blot understøtte journalise-
ring, men også understøtte videndeling og en effektiv administration.

 Det er en begrænsning for udrulningen, at WorkZone ikke er kompa-
tibel med Mac. Det vil der dog blive ændret på, og det er pt. i pilot-
projekt.

 Det er en udfordring ift. udrulningen, at der ikke er klarhed over, 
hvornår vi skal bruge hvilke dokumenthåndteringssystemer, herun-
der hvornår man skal anvende WorkZone, O-drevet og OneDrive. 

Konkrete sager
5 Whistleblowerordning (beslutning)

Konklusion LEA tiltrådte, at der nedsættes en arbejdsgruppe, og at arbejdsgruppen 
kommer med anbefaling til universitetsledelsen om en model for whist-
leblowerordningen. 

LEA drøftede sammensætningen af arbejdsgruppen, herunder at der vil 
indgår medarbejdere fra vicedirektørområderne, og at chefrådgiverne 
inddrages i udpegning af medarbejdere til arbejdsgruppen. LEA tilslut-
tede sig, at stabschefen bliver formand for arbejdsgruppen.

6 Servicevinduer (beslutningspunkt)
Konklusion LEA tiltrådte indstillingen med følgende bemærkninger:

 Der fremgår muligvis en fejl i Q1, hvor der står d. 5. og 6. januar, da 
det konflikter med Økonomi. 

 Opmærksom på afholdelse af Årsfest og universitetets fødselsdag i 
september ikke bliver forstyrret at servicevinduet. Her skal det være 
muligt at anvende kommunikationsplatforme.  

7 Covid-19 (drøftelsespunkt)
Konklusion Retningslinjer for studenterforeningers arrangementer vil blive opdate-

ret. Ift. loft for deltagerantallet vil det følge samme niveau som for øv-
rige arrangementer. Det bliver igen muligt at afholde arrangementer 
med alkohol inden kl. 20.

ALBE bemærkede, at universiteternes testcentrer er meget velfunge-
rende. 
Til meddelelse

8
8A Møde i universitetsledelsen den 26.  maj samt den 2. juni

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

8B Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/retningslinjer-for-studenterforeningers-arrangementer/
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8C Eventuelt
Konklusion LEA orienterede gensidigt og tog orienteringerne til efterretning. 
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