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Dato Klokkeslæt Sted 
 20.04.2022 Kl. 14.00 – 14.50 Frandsensalen 

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

Afbud  
Mødeleder Arnold Boon 
Gæster Steffen Longfors deltog under punkt 3 og 4.  
Noter Pernille Bak Pedersen 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
   Dagsorden, referat og planlægningshjul 
 0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt) 
Konklusion  LEA godkendte dagsordenen.  
 1 Bemærkninger til referat fra LEA-møde den 6. april (beslut-

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

Konklusion  Følgende punkter blev tilføjet til kommende dagsordener: 
• Principdrøftelser omkring arbejdstidsregistrering som følge af MitHR 

og underprojektet Projekttidsregistrering. Evt. LEA-møde den 18. 
maj. 

• Distancearbejde: Evt. LEA-møde den 4. maj efter behandling af ret-
ningslinjer i HSU. 

ABOON orienterede om, at LEA fra den 4. maj vil tage møderne på skift 
hos LEA-medlemmerne. Værten vil have første punkt på dagsordenen, 
hvor vedkommende har mulighed for at igangsætte drøftelse/dialog om 
et aktuelt eller relevant emne. Det kan relatere sig til administrationens 
strategiske pejlemærker. PBP vil følge op med en mail til LEA-medlem-
mer og mødeindkaldelser vil blive opdateret med ny lokation.  

  Strategiske/tematiske drøftelser 
 3 IT-portefølje, digitalisering og digital transformation (drøftel-

sespunkt) 
Konklusion  Steffen Longfors gav en status på porteføljen, herunder: 

• Porteføljen er generelt i god gænge. Der har været ændringsanmod-
ning fra CRM, men uden at det har haft porteføljemæssige konse-
kvenser. Enkelte projekter er i ”rød”, hvor der forsøges at finde løs-
ninger. 

• Der har været forvirring omkring kriterierne for prioriteringslisten 
for projekter. Den har hidtil haft to formål. Det vil muligvis blive æn-
dret, så den fremover alene afspejler LEA’s prioritering. På et kom-
mende møde vil der blive lagt op til en prioritering i LEA.  
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LEA drøftede og orienterede gensidigt vedr. digitalisering og digital 
transformation og trak læringspunkter frem, herunder: 
• Selvbetjeningsløsninger: Det er en forudsætning for at lykkes med en 

række projekter, herunder MitHR. Hvordan lykkes vi med det på AU, 
hvor også brugerne oplever gevinster ved selvbetjening? Temaet vil 
blive adresseret på et kommende LEA-møde. Steffen Longfors og 
ALBE vil forberede projektet.  

• ABM orienterede om LMS: Projektet er afsluttet. Det har været meget 
vellykket. Leverandøren har leveret det ønskede produkt. Det har 
krævet betydelige ændringer af arbejdsgange hos undervisere og stu-
derende. Der er prioriteret mange ressourcer til at understøtte den 
forretningsmæssige implementering.  

• ABM orienterede om MoveOn: Projektet er ligeledes afsluttet. Pro-
jektet har været ”langt og tynd”. Vi bestæber os på ”korte og tykke” 
projekter. Der har været store udfordringer med leverandøren. En 
god leverandør er meget vigtigt. Det er en standardprodukt, hvor 
størstedelen af processerne kan understøttes af systemet. Der er dog 
en lille del, som ikke kan. Det vurderes, om der skal gøres noget for at 
ensarte understøttelse af den del, som systemet ikke kan understøtte.  

• PLAN: Der er sket en udvikling i forhold til at blive enige om samme 
tilgang. Det er forudsætning for at høste gevinster ved projektet. Men 
det kan være vanskeligt pga. mangfoldighed på tværs af fakulteterne.  

• MitHR underprojekt Projekttidsregistrering. Der bliver sandsynligvis 
behov for scope- og budgetudvidelse for at kunne imødekomme be-
hov for arbejdstidsregistrering (fleks). 

 4 Opfølgning på digitaliseringsstrategien (drøftelsespunkt) 
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning, bakkede op om at følge op på di-

gitaliseringsstrategien, som foreslået, og kom med input og bemærknin-
ger til formål og fremgangsmåde for opfølgningen, herunder: 
• Forslag om at det ikke udelukkende er vicedirektører, der er ansvar-

lige for at følge op på projekter og indsatser, men også nogle fra fa-
kulteterne/administrationscentre, hvor mange af gevinsterne skal re-
aliseres. Det kan understøtte, at digitalisering er en fælles og kollabo-
rativ opgave. 

• Tilføje de gevinster og omkostninger i opfølgningen, som der oprin-
deligt blev angivet. Det var et ”guestimat”. Er man bevidst om det, 
kan det være relevant også at have med. 

• Forslag om at denne statusopfølgning på digitaliseringsstrategien bli-
ver tilbagevendende.  

• Forslag til præciseringer i skabelonen. Herunder fx om realiserede 
gevinster også er høstede, tydeligt at omkostningerne også skal om-
fatte de omkostninger, som er i administrationscentre, institutter 
mm., udvikling og forvaltning skal opgøres særskilt, præcisere hvis 
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der menes ”økonomiske gevinster”, hvor der nu står ”kvantitative ge-
vinster”. Der blev desuden opfordret til at sende andre/yderligere 
forslag til præciseringer til skabelonen til SL/PBP. 

  Til meddelelse 
 5A Aflevering til Rigsarkivet (drøftelsespunkt) 
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
 5B Møde i universitetsledelsen den 20. april 2022 
Noter   
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
 5C Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder 
Noter  - 
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
 5D Eventuelt 
Konklusion  ALBE orienterede om at distancearbejde vil blive dagsordensat på kom-

mende LEA-møde, efter behandling af retningslinjer i HSU primo maj.  
 


