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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

20. februar 2019 Kl. 14.00 – 16.00 Rektoratets mødelokale 2019-4 

 

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

Afbud KRTH 

Gæster Punkt 3: Eva Vestergaard Kristensen 

Punkt 4: Mogens Toft 

Noter Pernille Bak Pedersen 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

   Til beslutning 

 0 Bemærkninger til  dagsordenen 

Konklusion  Tilføjelse under eventuelt: NDH vil kort orientere om ST’s opdeling un-

der eventuelt. 

   

 1 Bemærkninger til referat 

Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 2 Planlægningshjulet 

Konklusion  Ingen bemærkninger 

   

 3 Udrulning af ESDH på institutter og fakultetssekretariater 

Konklusion  LEA tilsluttede sig indstillingen. 

Brugerorganiseringen vil blive udvidet til institutter og fakultetssekreta-

riater. Arbejdsgrupperne vil bl.a. arbejde med at udarbejde journalise-

ringsprincipper samt fungere som first-level-support. 

 

Der blev rejst et par opmærksomhedspunkter: 

 Det kan være ressourcebesparende at udarbejde principperne i 

den tværgående gruppe, men pga. forskelligartede arbejdsgange 

er det ikke altid meningsfuldt.  

 Opfordring til at se på systemforvaltningsprincipperne.  

 

Aktion  Næste skridt: 

 Administrationscheferne nedsætter arbejdsgrupper. 

 ABOON udpeger/projektansætter en projektleder, som står for 

den tværgående gruppe. 

 

 4 Udbud af it-løsninger 

Konklusion  LEA fulgte indstillingerne. Der var således opbakning til igangsættelse af 

aktiviteten for at øge professionalisering af systemanskaffelser på AU.  

Det blev præciseret, at midlerne skal komme fra direktørens pulje. 
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Aktion  LEA får en tilbagemelding og indstilling om en permanent organisering i 

Q3. 

 

   

  Til drøftelse 

 5 Organisation og strategiske målsætninger 

Konklusion  JWE beskrev AU FE’s organisering og strategiske målsætninger. 

Herunder blev bl.a. nævnt fokus på at: tiltrække dygtige forskere, ek-

sempelvis gennem events på AU; nå ud til forskerne og understøtte dem 

ifm. forskningsansøgninger; erhvervssamarbejdsområdet, som er under 

udvikling. 

 

   

  Kortlægning af ledere på niveau 4 

Konklusion  LEA fulgte med få justeringer indstillingen, og sagen vil blive præsente-

ret for UL. 

LEA bakkede således op om en kortlægning af ledere på niveau 4 på AU, 

og at registreringen af niveau 4 vedligeholdes fremadrettet. Det blev til-

føjet, at ledere på niveau 5 i administrationscentrene også kortlægges, og 

det blev besluttet at definitionen af ledelse på niveau 4 skal være klarere, 

end den der fremgår af sagsfremstillingen.  

Aktion  AU HR justerer sagsfremstillingen og sagen præsenteres efterfølgende 

for UL. 

 

   

 7 Digitaliseringsstrategi: Status efter UL-mødet (LUKKET) 

   

   Til meddelelse 

 8A Møde i UL den 20. februar 

Konklusion  ABOON og SHJ orienterende kort fra dagens møde i UL.  

 

   

 8C Fastlæggelse af dato sommerfest og julefrokost i enhedsadmi-
nistrationen 

Konklusion og 

aktion 

 Fællesadministrationens sommerfest: SHJ sender forslag til datoer.  

ARTS har ansvaret for årets julefrokost i Enhedsadministrationen: Det 

bliver fredag d. 29. november. 

 

   

Evt.   

Konklusion  NDH og ABOON orienterede kort om opdelingen af ST til to fakulteter.  

NRJ orienterede om, at ØR1 kommer til at køre i WorkZone. 

 


