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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

8. maj 2019 Kl. 14.00 – 16.00 Rektoratet mødelokale 2019-10 

 

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

Afbud PBN 

Gæster Punkt 4: Kristine Stougård Thomsen og Steffen Longfors 

Punkt 5: Kristine Stougård Thomsen 

Noter Pernille Bak Pedersen 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

   Til beslutning 

 0 Bemærkninger til  dagsordenen 

Konklusion  Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

Aktion 1 Bemærkninger til referat fra møde nr. 9 

Konklusion  Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

 2 Planlægningshjulet  

Konklusion  Der blev spurgt om, hvornår punktet omkring stillingsbetegnelsen chef-

konsulent uden personaleansvar kommer på LEA. 

 Der er en initialdrøftelse i LEA d. 26. juni. 

 

   Til drøftelse 

 3 Udmøntning af midler til digitaliseringsstrategien 

Konklusion og 

aktion 

 LEA var bekymret for, at der i den foreslåede beslutnings- og gover-

nance-model ikke var tilstrækkelig fokus på at understøtte forandrings-

ledelse og kultur, og at projekterne i for høj grad behandles som IT-pro-

jekter. Det blev besluttet, at modellen justeres, så der kommer mere fo-

kus på forandringsledelse på forretningssiden.  

 

 4 Tavlemøde 

Konklusion  LEA drøftede udvalgte projekter – primært projekter der var udfordret 

ift. tid, kvalitet, økonomi eller risici.  

 

 5 APV 

Konklusion  LEA bakkede op om, at handlingsplanerne laves i de specifikke enheder. 

Men LEA drøftede også en række opmærksomhedspunkter på tværs af 

Enhedsadministrationen, hvor der muligvis vil være fordele i at iværk-

sætte tværgående initiativer. Herunder drøftede de karrierevej, MUS-

samtaler, en god tone og mobning samt sygdom pga. arbejde. 

LEA tog tids- og procesplan til efterretning. 

 

 6  Høring vedr. forslag om deling af Science and Technology 

Konklusion og 

aktion 

 LEA drøftede sit bidrag til høringssvaret, og ABOON vil samle bidra-

gene. 
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   Til meddelelse 

 7 Eventuelt 

Konklusion  Der var et enkelte punkt under eventuelt: 

LEA blev orienteret om, at dekanatet på Arts efter ønske har fået adgang 

til LEA’s materiale. 

 

 7A Møde i universitetsledelsen den 1. maj samt den 8. maj 

Konklusion  SHJ og ABOON orienterede kort fra de Erhvervsudvalgsmødet d. 1. maj 

og Universitetsledelsesmødet d. 1. og 8. maj. 

 

 7B Dagsordener til de kommende Universitetsledelsesmøder 

Konklusion  Ingen bemærkninger 

 

 7C Eventuelt: Supplerende BI kube til Workzone driftsdata 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 

 

 7D Eventuelt: Orientering om program for halvdagsseminar 

Konklusion  I lyset af tidligere drøftelse vurderes, om tiden skal bruges anderledes.  

Organisering af digitaliseringsindsatsen kan evt. anvendes som case. 

 


