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Formål  
Koordinationsgruppen understøtter Erhvervsudvalget (og Universitetsledelsen) i at 
varetage faglige spørgsmål og rammebetingelser, som går på tværs af Aarhus Universi-
tets fakulteter i erhvervs-og innovationsrelaterede spørgsmål. 
 
Erhvervsudvalget har følgende overordnede formål 
• at understøtte arbejdet med Aarhus Universitets mission og vision, som beskrevet i 

universitetets strategi  
• at identificere og udvikle tværgående initiativer til udmøntning og drift af universi-

tetets strategi inden for erhverv og innovation, som kan understøtte og supplere fa-
kulteternes initiativer 

• at koordinere og videndele på tværs af fakulteterne 
• at påvirke universitetets rammevilkår gennem samspil med regionale, nationale og 

internationale beslutningstagere 
• at rådgive universitetsledelsen i alle ovenstående områder. 
 
Opgaver 
Koordinationsgruppens overordnede opgave er at understøtte Erhvervsudvalgets op-
gaver og aktiviteter. Det sker inden, på og efter erhvervsudvalgsmøder, hvorved koor-
dinationsgruppen er offensiv ved at igangsætte og forberede oplæg til Erhvervsudval-
get og responsiv ved at følge op på Erhvervsudvalgets beslutninger. Koordinations-
gruppen er desuden ambassadører for AU’s erhvervssatsning. 
Koordinationsgruppen bidrager gennem vidensdeling, koordinering, kommunikation 
og deltagelse i arbejdsgrupper, der understøtter Erhvervsudvalgets opgaver og aktivi-
teter. 
 
Arbejdsform 
Koordinationsgruppen mødes mindst én gang om måneden og efter behov. 
Koordinationsgruppen udarbejder arbejdsplan, der tager udgangspunkt i og kommer 
med indspil til Erhvervsudvalgets arbejdsplan.  
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Koordinationsgruppen bistår Erhvervsudvalget med at implementere besluttede tiltag 
på tværs af universitetet. Erhvervsstaben understøtter og arbejder via inddragelse af 
Uddannelsesudvalget, Forskningsudvalget, Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen 
(LEA) og andre interessenter i relevant omfang. 
 
Sammensætning  
Udvalget består af en repræsentant fra hhv. de fem fakulteter, AU Forskning og Eks-
terne Relationer og AU Uddannelse. Derudover lederen af Erhvervsstaben, som funge-
rer som formand. 
 
Gruppens møder sekretariatsbetjenes af Erhvervsstaben.  
 
 
Tiltrådt den 11. september 2020 


