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Dato Klokkeslæt Sted 
 4. maj 2022 Kl. 14.00 – 16.00 1445-017/023 

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

Afbud LMM 
Mødeleder Arnold Boon 
Gæster    
Noter Pernille Bak Pedersen 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
   Dagsorden, referat og planlægningshjul 
 0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt) 
Konklusion  LEA godkendte dagsordenen. 
 1 Bemærkninger til referat fra mødet den 20. april (beslutnings-

punkt) 

Konklusion  LEA godkendte referatet med følgende bemærkning: 
• I referat fra den 20. april fremgår, at ALBE og Steffen Longfors vil 

forberede tema omkring selvbetjeningsløsninger. Dette er ved en fejl 
omtalt som et ”projekt” i noterne. Det er et tema på et kommende 
LEA-møde. 

 2 Planlægningshjulet (meddelelsespunkt) 

Konklusion  MW og KRTH er på vej med sag til LEA om indløb og udløb vedr. øko-
nomiske konsekvenser om beslutninger, der træffes i UL.  

  Strategiske/tematiske drøftelser 
 3 På besøg hos AU Uddannelse (drøftelsespunkt) 
Konklusion  LEA var på besøg hos AU Uddannelse. ABM præsenterede LEA for om-

rådet. Med udgangspunkt i de strategiske pejlemærker præsenterede 
ABM udfordringer og muligheder for de kommende år på uddannelses-
området. ABM nævnte politiske reformer på uddannelsesområdet, her-
under bl.a. udflytning, samt udskiftning af systemlandskabet på uddan-
nelsesområdet de kommende år som to områder, hvor der er behov for 
koordinering på tværs. 

 4 Opdatering af personaleadministrative retningslinjer vedr. di-
stancearbejde (drøftelsespunkt) 

Konklusion  HSU har med enkelte justeringer godkendt de personaleadministrative 
retningslinjer vedr. distancearbejde, som er vedlagt som materiale til 
dette punkt. Retningslinjerne vil blive justeret og efterfølgende lagt på 
universitetets hjemmeside og kommunikeret via ledelseslinjen.  

LEA drøftede, hvordan retningslinjerne skal forstås, og hvordan de skal 
praktiseres i Enhedsadministrationen. Distancearbejde er ikke en ret, 
men en mulighed der kan bidrage positivt til opgaveløsningen, arbejds-
pladsen, medarbejderes trivsel mm. Campus er fortsat vores primære 
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arbejdsplads, og man skal også fortsat være tilgængelig i arbejdstiden. 
Distancearbejde vil blive anvendt i forskelligt omfang i universitetets 
forskellige enheder. Som det også fremgår af retningslinjerne, er der 
mange hensyn at tage i vurdering af, hvornår og hvor meget, det er hen-
sigtsmæssigt at arbejde fra distancen og på campus. Det er en ledelses-
opgave at vurdere i dialog med medarbejderne. 

 5 Diversitet og ligestilling 
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning om enhedernes one-pagers, samt 

om den videre proces ift. de lokale indsatser i år, og den videre proces 
ift. aktiviteter til handleplanen for 2023-2025. Der blev bakket op om, at 
vurderingerne fra enhederne tilføjes i et dokument, som der er linket til i 
materialet. Dette bliver udgangspunkt for LEA’s beslutning. 

LEA lagde vægt på den lokale proces ift. implementering af den lokale 
indsats i 2022, samt vurdering af aktiviteter til handleplan 2023-2025. 
Med udgangspunkt i de lokale vurderinger samt ASU/AAMU’s drøftelse 
den 25. maj, vil LEA træffe beslutning om en aktivitet for Enhedsadmi-
nistrationen til handleplan 2023-2025, samt træffe beslutning om En-
hedsadministrationens samlede tilbagemelding om forslagene til fælles 
aktiviteter i kommende handleplan. 

  Konkrete sager 
 6 Servicevinduer (beslutningspunkt) 
Konklusion  LEA godkendte og tog datoerne til efterretning. 
  Til meddelelse 
 7  
 7A Møde i universitetsledelsen den 27. april samt den 4. maj 
Konklusion  KRTH og ABOON orienterede fra seneste Universitetsledelsesmøder og 

LEA tog orienteringen til efterretning.  
 7B Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder 
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
 7C Eventuelt 
Konklusion  Eventuel sommerfest afholdes af de respektive enheder. Der var ønske 

om at ensarte tilskud og deltagerbetaling. Pernille Bak skriver til LEA 
med tidligere beløb for sommerfest i Fællesadministrationen.  
 
AU IT flytter til Universitetsbyen. Det fremgår også af denne nyhed.  
AU HR er flyttet til 1471 (Nobel) 

 

https://medarbejdere.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/au-it-flytter-fra-katrinebjerg-til-universitetsbyen

