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Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

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

1 Bemærkninger til referat fra møde nr. 12 (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte dagsordenen.

2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt)

Konklusion Der var ingen bemærkninger til planlægningshjulet.
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Horizon Europe (drøftelsespunkt)
Konklusion JWE præsenterede EU's nye, syvårige forsknings- og innovationspro-

gram, Horizon Europe, og LEA tog orienteringen til efterretning. 

Præsentation blev indledt med en beskrivelse af, hvordan AU har klaret 
sig i EU’s tidligere rammeprogram, Horizon 2020. Her har AU de sene-
ste år haft stigende fokus på hjemtag af midler, og har haft succes med 
det med en betydelig stigning i hjemtaget. Fakulteterne ønsker at fort-
sætte den udvikling.

JWE beskrev hvad det nye program, Horizon Europe, består af (illustre-
ret i bilag 1): tre søjler hvorunder der er forskellige programmer. AU’s 
forskere har søgt og opnået flest midler i programmerne under søjle 1, 
som har fokus på excellent forskning. I søjle 2 er der fokus på globale 
udfordringer, forbedring af konkurrenceevnen, og der er fokus på part-
nerskaber og samarbejde mellem universiteterne. I søjle 3 er der fokus 
på innovation, og her er der sket en kraftig udvidelse. European Innova-
tion Council er del af denne søjle. Formålet er at støtte idé til realisering, 
hvor forskere spiller en afgørende rolle i første del for at komme fra idé 
til proof of concept. Samarbejde med virksomheder er her centralt. 

Administrative medarbejdere understøtter AU’s forskere i ansøgning af 
forskningsmidler ved EU. Det nye program stiller en række nye krav til 
forskere der ansøger om og får tildelt midler. FER vil understøtte, at de 
relevante administrative medarbejdere klædes på til at kunne hjælpe 
forskere med at kunne imødekomme disse krav. Det er eksempelvis rele-
vant ift. projektøkonomer. Det er ligeledes relevant, at vi på AU sørger 



 Side 2 af 3
20-08-2021

Konklusionsnoter – LEA-møde

Universitetsledelsens 
Stab
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf. :  87150100

AARHUS
UNIVERSITET

for at kunne dokumentere universitetets igangværende arbejde med 
gender equality, da det er et krav fra EU’s side.  
Konkrete sager 

4 Elever på AU (beslutningspunkt)
Konklusion LEA drøftede antallet af elever på AU, hvor det at have elever både anses 

som en forpligtelse for at være en ansvarlig arbejdsplads, en investering 
for fremtidig rekruttering, en ressource, som bidrager til arbejdspladsen, 
samt en opgave, da vi som arbejdsgiver også skal bruge ressourcer på at 
oplære eleverne. 

LEA tog orienteringen til efterretning om, at antallet af elever som AU 
skal have for at leve op til minimumskravet har ændret sig. Minimums-
niveauet for enhederne er dermed også ændret som følge af dette, og li-
geledes som følge af organisatoriske ændringer. AU ligger et godt stykke 
over minimumskravet, og der var ikke ønske om at nedjustere antallet af 
elever blot fordi dette lovgivningsmæssigt er muligt. På mange områder 
har man derimod gode erfaringer med at have elever, og AU bidrager 
også gerne til at uddanne elever. Som følge af at det kun er på nogle ud-
dannelser, man skal have en elevplads, er der på tværs af enheder stor 
forskel mellem antallet af elever.

AU HR holder øje med udviklingen i antallet af elever på AU og vil holde 
LEA orienteret, hvis der kan opstå en risiko for, at AU nærmer sig mini-
mumsgrænsen. Hvis det skulle blive tilfældet, kan fordelingsnøglen an-
givet i sagsfremstillingen blive relevant for at vurdere, hvor der er behov 
for at ansætte flere elever.

5 Status Covid-19 (drøftelsespunkt)
Konklusion ABOON kommenterede et indslag på P4, hvor ABOON er blevet inter-

viewet til indslaget om hjemmearbejde. ABOON oplever, at interviewet 
er blevet klippet på en uhensigtsmæssigt måde, hvor man i indslaget kan 
få indtryk af, at AU er mere restriktive ift. distancearbejde, end der er 
tilfældet. ABOON understregede, at AU ikke har ændret kurs ift. tidli-
gere udmeldinger, og at der herunder fortsat er ønske om at være en 
fleksibel og attraktiv arbejdsplads, hvor arbejdsstedet afhænger af, hvad 
der giver mening ift. opgaverne og aftaler i sit team. ABOON bekræftede 
ligeledes, at der fortsat er opbakning til, at man i kommende måneder 
lokalt gør sig erfaringer med distancearbejder med baggrund i forvent-
ningsafstemninger og aftaler lokalt. 

Universitetsledelsen vil drøfte distancearbejde og processen for indsam-
ling af erfaringer på UL-møde den 1. september. Sagen forberedes af AU 
HR med inddragelse af HR-partnere på fakulteterne.   

KRTH orienterede om, at der arbejdes på at få etableret et vaccinations-
sted på AU i samarbejde med regionen med mulighed for at studerende 
og ansatte kan blive vaccineret uden tidsbestilling. Dette gøres for at un-
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derstøtte Sundhedsstyrelsens vaccinationsindsats og gøre det lettere for 
de studerende og ansatte, der ønsker det, at lade sig vaccinere.
I takt med at restriktioner lempes er vaccinationsindsatsen i DK vigtig 
for at opretholde et trygt studie- og arbejdsmiljø, især for særligt sår-
bare, og udbredelse af vaccination kan forebygge hjemsendelse af hold i 
tilfælde af smitteudbrud.

Der blev spurgt til, om det fortsat er ”Studenterstab@au.dk”, der skal 
orienteres i tilfælde af smitte. Det blev bekræftet.

6 Compliance (drøftelsespunkt)
Konklusion ABOON præsenterede en definition af compliance, hvad det omfatter 

(hard laws, soft laws og krav fra interessenter), hvilket ansvar man har 
på forskellige ledelsesniveauer, og hvordan man systematisk kan skabe 
overblik over forskellige krav, vurdere hvor vi står, samt hvordan for-
skellige krav skal håndteres. LEA drøftede sagen, herunder at vi på AU 
allerede er meget langt i takt med professionalisering af universitetet, og 
at det er en balancegang, hvor man skal lægge ambitionsniveauet for at 
imødekomme forskellige krav, idet det ikke altid er muligt/meget res-
sourcekrævende at leve op til eksterne krav, og at det kan være en be-
grænsning for at løse kerneopgaver. 
ABOON vil i kommende tid identificere områder med krav med vicedi-
rektører og administrationschefer på 1:1-møder og vurdere, hvad status 
er nu. Compliance forventes at blive drøftet på LEA-møde og Universi-
tetsledelsesmøde i løbet af efteråret, og i bestyrelsen ved BM1. 
Til meddelelse

7
7A Møde i universitetsledelsen den 11. august

Konklusion ABOON og SHJ orienterede fra seneste universitetsledelsesmøde, og 
LEA tog orienteringen til efterretning. 

7B Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
7C Eventuelt

Konklusion Den videre proces for fremtidsbillede
 Som det fremgår af referatet fra LEA-møde den 16. juni har LEA af-

talt, at de så vidt muligt inden sommerferien orienterer og får feed-
back fra funktionschefer og institutsekretariatsledere på fremtidsbil-
ledet.

 LEA vil på et kommende møde samle op på de foreløbige tilbagemel-
dinger, og vil i kommende tid dykke ned i temaet, digital transforma-
tion.

 LEA besluttede på dette møde, at de ønsker at orientere den bredere 
kreds af medarbejdere simultant, og at de ønsker at arbejde sig mere 
ned i temaerne, inden den bredere kreds af medarbejdere og rele-
vante fora involveres.
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