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Dato Klokkeslæt Sted 
 5. oktober 2022 Kl. 14.00 – 16.00 1443-440 

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

Afbud  
Mødeleder Anne Lindholm Behnk 
Gæster  
Noter Jakob Rasmussen 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
   Dagsorden, referat og planlægningshjul 
 0 Bemærkninger til dagsordenen (beslutningspunkt) 
Konklusion  LEA godkendte dagsordenen.  
 1 Bemærkninger til referat fra møde den 21. september 2022 

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

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
   
  Strategiske/tematiske drøftelser 
 3 På besøg hos administrationscenter Arts (drøftelsespunkt) 
Konklusion  - 
 4 Koncept for end-to-end proces: Oplæg fra arbejdsgruppe (drøf-

telsespunkt) 
Konklusion  LEA har til opgave at identificerede nogle områder/hovedprocesser, 

hvor der forventes at være et potentiale for at høste gevinster gennem 
redesign og optimering. Til en start søges områder, hvor der med en vis 
sikkerhed kan opnås en succes målt i økonomi og effekt for brugerne. 

Arbejdsgruppen udarbejder oplæg til proces for indmelding af forslag til 
bruttokatalog som drøftes på et kommende LEA-møde. 

  Konkrete sager 
 5 APV: Tilbagemelding fra lokale drøftelser (beslutningspunkt) 
Konklusion  LEA blev enige om, at tilbagemeldingen til AAMU/ASU-fællesmøder er 

at kvittere for det gode arbejde, der pågår i forlængelse af APV-målin-
gerne, og at der ikke umiddelbart foreslås nye fælles temaer.  

LEA kan forsat arbejde med tværgående temaer, der går på tværs af de 
administrative funktioner.  

 6 Genudbud af Templafy  (drøftelsespunkt?) 
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Konklusion  Der var i LEA en tydelig tilkendegivelse af behovet for en god og bruger-
venlig skabelonløsning på tværs af AU. 

LEA opfordrer AU IT til at udarbejde en minianalyse, der afdækker, 
hvilke alternative skabelonløsninger, der er, og hvilke omkostninger, der 
er forbundet med disse. Afdækningen skal omfatte funktionalitetsbeho-
vet ved et skabelonsystem, og hvilke muligheder der er i andre eksiste-
rende løsninger, som AU i dag råder over. 

   
  Til meddelelse 
 7A Dagsorden for AAMU- og ASU møde den 10. oktober 
Konklusion  - 
   
 7B Møde i universitetsledelsen den 28. september samt den 5. ok-

tober 
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
 7C Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder 
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
 7D Eventuelt 
Konklusion  - 

 


