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Dato Klokkeslæt Sted 
 21. september 
2022 

Kl. 14.00 – 15.30 1611-030   

 
Faste deltagere ABOON, ABJ, ABM, ALBE, HVR, JWE, KRTH, LMC, MW, NDH, OJ, PBN 

Afbud ALBE, ABM  
Mødeleder Arnold Boon 
Gæster Punkt 3: Birgitte Lüttge  

Punkt 4: Steffen Longfors, Nanna Garner 
Punkt 4A: Camilla Schrøder, Signe Budde Opstrup  

Noter Bo Bjerre Jakobsen 
 

 Nr. Dagsordenspunkt 
   Dagsorden, referat og planlægningshjul 
 0 Bemærkninger til dagsordenen (beslutningspunkt) 
Konklusion  LEA godkendte dagsordenen.  
 1 Bemærkninger til referat fra møde den 7. september (beslut-

ningspunkt) 
Konklusion  LEA godkendte referatet. 
 2 Planlægningshjulet (meddelelsespunkt) 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
  Strategiske/tematiske drøftelser 
 3 På besøg ved administrationscenter Health (drøftelsespunkt) 
Konklusion  Klinikleder Birgitte Lüttge tog LEA med på en rundtur på Odontologi, 

hvor hun dels fremviste klinikken og øvrige faglokaler og dels fortalte 
om dagligdagen og udviklingsplanerne for området 

 4 IT, digitalisering og digital transformation: Prioritering 

 (drøftelsespunkt) 
Konklusion  LEA havde en indledende drøftelse af en prioritering af porteføljeprojek-

terne for 2023. Det blev besluttet at fortsætte drøftelserne på LEAs 
møde den 23. oktober på baggrund af et udkast til en prioriteret porte-
følje, udarbejdet af Steffen Longfors og Nanna Garner.  

 4A Energibesparelser - kommunikationsindsats 
Indstilling  Det indstilles, at LEA:  

• orienterer sig om og kender til indholdet af kommunikationsindsatsen 
• bidrager til at udbrede kendskabet til websitet blandt medarbejdere og 
sikrer, at plakatmateriale kommer op relevante steder  

• godkender deres rolle i opfølgnings- og kommunikationsindsatsen som 
beskrevet nedenfor 
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Konklusion   Camilla Schrøder og Signe Budde Opstrup orienterede om den igang-
satte kampagne, herunder det udsendte materiale til distribution samt 
indholdet på den tilhørende hjemmeside.  

Der blev givet udtryk for en meget stor opbakning til kampagnen i orga-
nisationen og enighed om, at det lokale, og decentrale, engagement er 
helt centralt.  

Det blev samtidig givet udtryk for en bekymring for et overload af byg-
ningsmedarbejderne, og forskellige løsningsmuligheder blev drøftet.   

  Til meddelelse 
 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konklusion 

5A Møde i universitetsledelsen den 14. september samt den 21. 
september 
 
KT og ABOON orienterede fra UL-mødet den 14. september.  
 
Punktet vedr. status for arbejdet med kompenserende økonomiske tiltag 
på AU blev tiltrådt. Det vil nu blive forelagt bestyrelsen på BM4 sammen 
med ØR2. Udgangspunktet er, at merforbruget i 2022 skal hentes ind de 
følgende år af hensyn til fastholdelse af egenkapitalen på det aftalte ni-
veau. Det vil blive drøftet med bestyrelsen hvordan – og i hvilken tidspe-
riode – tilpasningen skal ske.  
 
Forskerforum har bedt om AUs forventninger til årets resultat. AU udta-
ler sig ikke herom før BM4 den 11. oktober.  
 
UL tiltrådte med meget stor opbakning oplægget til forenkling af det 
strategiske indikatorsæt.   
 
Omkring politisk interessevaretagelse blev to forhold nævnt: balancerne 
i den samlede uddannelsessektor, med en forskydning over mod vel-
færdsuddannelserne, og Socialdemokratiets forventede udspil om for-
kortede kandidatuddannelser.  
 
 KT orienterede fra sidste møde.   

 5B Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder 
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
 5C Eventuelt 
Konklusion  ABO omtalte sin afskedsreception den 29. september.   

 


