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Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

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

1 Bemærkninger til referat nr. 02  (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte referatet.

2 Planlægningshjulet (meddelelsespunkt)

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.
Konkrete sager

3 Udkast til AU’s rejsepolitik (drøftelsesspunkt) 
Indstilling Det indstilles, at LEA drøfter høringssvar til udkast til AU’s rejsepolitik. 
Konklusion LEA drøftede høringssvaret til udkast til AU’s rejsepolitik, herunder:

 Der blev kvitteret for at omsætte klimastrategien til handling via rej-
sepolitikken.

 Der var ønske om at præcisere, hvad der menes, når der i rejsepoli-
tikken står ”leder”/”ledelse”. 

 Ambitionsniveauet for rejsepolitikken blev drøftet.

Desuden drøftede LEA, hvordan vi på universitetet, og hvordan man 
som leder på bedste vis kan indfri de ønskede mål og påvirke den øn-
skede rejseadfærd.

På baggrund af drøftelsen udarbejder PBP et udkast til LEA’s hørings-
svar, som LEA får til godkendelse. 
Strategiske/tematiske drøftelser

4 Temadrøftelse om sammenhængende administration: Hånd-
tering og opbevaring af data og dokumenter (drøftelsespunkt)

Indstilling Det indstilles, at LEA drøfter, hvordan LEA kan understøtte, at vi bliver 
bedre til at tænke på tværs af systemer og regelsæt med brugeren i cen-
trum, og specifikt hvordan LEA kan understøtte dette ift. håndtering og 
opbevaring af dokumenter og data.

Konklusion LEA drøftede initalt temaet med særlig fokus på, hvordan vi i admini-
strationen kan hjælpe medarbejderen til at vurdere, hvor data og doku-
menter mest hensigtsmæssigt håndteres og opbevares, både for at gøre 
det lettere at imødekomme regler/vejledninger og for at gøre det lettere 
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at anvende den platform, som på bedste vis understøtter den givne ar-
bejdsproces. Der var opbakning til at understøtte dette område bedre. 
Desuden blev nævnt hensigtsmæssigheden af at have en fælles politik 
om, hvilke systemer/platforme til håndtering og opbevaring man kan 
forvente, at medarbejdere i andre enheder kan anvende, da det kan lette 
samarbejdet på tværs. Samtidig var der ønske om fortsat at give en vis 
frihed til medarbejderen på områder, hvor man ikke lovmæssigt er for-
pligtet til en given placering.
ABOON og PBP vil vurdere, hvad næste skridt bør være. 

5 Fremtidsbilledet og digital transformation (drøftelsespunkt)
Konklusion Punktet var lukket

6 IT- og digitaliseringsprojekter (beslutningspunkt)
Indstilling Det indstilles, at LEA beslutter at:

1) Projekt 848 – ERDA-SIF igangsættes som en del af projektporte-
føljen.

2) Projektet prioriteres på 1´ste pladsen frem til sommerferien, da det 
har en stor betydning for forskerne, og samtidig er et projekt, som 
gennemføres i samarbejde med KU.

Konklusion LEA godkendte indstillingen, men med en række bemærkninger:
 Der var stor anerkendelse af vigtigheden af projektet, men også en 

anerkendelse af, at det er vanskeligt for LEA at styre porteføljen, når 
andre fora kan sætte projekter i gang, som LEA har svært ved at sige 
nej til. 

 Det blev bemærket, at idet projektet kan få konsekvenser for IDM, 
kan det også få konsekvenser for det nye studieadministrative sy-
stem. 

 Der blev spurgt ind til forvaltningsmæssige og organisatoriske imple-
mentering af projektet. Det vil ABOON følge op på med Forsknings-
udvalget.  

Til meddelelse
7A Møde i universitetsledelsen den 9. februar 2022.

Konklusion ABOON og KRTH orienterede fra seneste UL-møde. 
7B Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.
7C Eventuelt

Konklusion LEA havde ingen bemærkninger under Eventuelt. 
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