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AARHUS UNIVERSITET 

 

Modtager(e): Universitetsledelsen 

 

Kommissorium:  

Diversitets- og ligestillingsudvalget på Aarhus Universitet 

 

Aarhus Universitet (AU) er et stærkt universitet, der markerer sig internationalt. AU´s 

styrkeposition er baseret på evnen til at uddanne, tiltrække og fastholde dygtige for-

skere – talenter såvel som erfarne forskere.     

 

Åbne, diverse og attraktive faglige miljøer er en forudsætning for at tiltrække og fast-

holde dygtige medarbejdere. Derfor har universitetsledelsen på AU nedsat et diversi-

tets- og ligestillingsudvalg, som har til formål at fremme diversitet og ligestilling på 

AU.   

 

Udvalgets sammensætning  

Udvalget har 14 medlemmer:  

 Rektor og prorektor er fødte medlemmer.  

 Hvert af de fem fakulteter udpeger to medlemmer til udvalget (en mand og en 

kvinde), der repræsenterer henholdsvis institutledere og medarbejdere. Vice-

direktøren for AU HR er enhedsadministrationens ledelsesrepræsentant. Her-

udover udpeger LEA en medarbejderrepræsentant for enhedsadministratio-

nen af modsat køn. 

 

Mandatperioden for udpegede medlemmer er 3 år. Genudpegning kan finde sted, men 

seks medlemmer udskiftes hvert tredje år af hensyn til dynamikken i udvalget. De fem 

fakulteter og enhedsadministrationen udskifter hver et medlem. De fem fakultetsmed-

lemmer udvælges, så to medarbejder- og 3 ledelsesrepræsentanter udskiftes. 

 

Rektor og prorektor deler formandsskabet for udvalget. Formandsskabet sammensæt-

ter dagsorden til udvalgets møder. 

 

Udvalgets medlemmer er ambassadører for diversitet og ligestilling og skal derfor, i de 

sammenhænge hvori de indgår, være med til at sætte fokus på emnet samt iværksætte 

og understøtte initiativer, der kan fremme målsætningen om at styrke diversitet og li-

gestilling på AU.  

 

Formål 

Udvalget skal sikre handling på indsatser, der fremmer diversitet og ligestilling på AU. 

Målet er at skabe en mærkbar fremgang. Udvalget skal have et særligt fokus på områ-

der, hvor der er begrænset fremskridt eller områder, hvor der er behov for særlig op-

mærksomhed for at opnå målet om åbne, diverse og attraktive miljøer. 
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Udvalgets opgaver 

Udvalget: 

 udarbejder hvert 3. år en handleplan for diversitet og ligestilling AU – den før-

ste handleplan skal have et særligt fokus på kvinder i forskning og ledelse. 

Handleplanen godkendes af universitetsledelsen.  

 identificerer henholdsvis kulturelle og strukturelle barrierer for diversitet og 

ligestilling i forskning og ledelse på AU. 

 foreslår hvilke virkemidler, som kan iværksættes på for at sikre diversitet og 

ligestilling i forskning og ledelse.  

 afrapporterer årligt til universitetsledelsen. Afrapporteringen, der offentliggø-

res, skal indeholde status på handleplanen samt data om kønsbalance i forsk-

ning og ledelse på AU. 

 er ansvarlig for, at der hvert andet år afvikles et arrangement d. 8/3, der sæt-

ter fokus på diversitet og ligestilling på AU. Det første arrangement fandt sted 

i 2019.  

 arbejder løbende med, hvordan der sikres lokal forankring og handling på 

baggrund af vedtagne initiativer  

 

Forholdet til universitetsledelsen og universitetets øvrige organer 

Udvalget fungerer som et rådgivende organ for universitetsledelsen i sager vedr. diver-

sitet og ligestilling og har indstillingsret til universitetsledelsen. 

 

Formandskabet orienterer universitetsledelsen om udvalgets virke. 

 

Formandskabet indstiller udvalgets sager inkl. finansiering til beslutning eller godken-

delse i universitetsledelsen.  

 

Møder og sekretariat  

Diversitets- og ligestillingsudvalget afholder mindst fire ordinære møder om året.  

Ud over de ordinære møder kan formandskabet indkalde til ekstraordinære møder.  

 

Udvalget sekretariatsbetjenes af Universitetsledelsens Stab i samarbejde med AU HR. 

 

Godkendt på universitetsledelsesmøde d. 24. april 2019.  

Revideret på universitetsledelsesmøde den 10. marts. 2021. 

 

 

 


