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Kommissorium for Aarhus Universitets Erhvervsudvalg 

Baggrund 
Aarhus Universitets (AU) mål er at blive en foretrukken samarbejdspartner for både 
den private og offentlige sektor. AU’s eksterne samarbejde skal styrkes, så virksomhe-
der og offentlige organisationer i højere grad samarbejder med forskere og studerende. 
Det skal give forskere mulighed for at anvende deres forskning i samspil med det om-
kringliggende samfund og samtidig give den private og offentlige sektor adgang til den 
forskningshøjde og faglige bredde, der karakteriserer AU. Sammen med forskere skal 
virksomheder og offentlige organisationer have adgang til at benytte universitetets 
avancerede laboratorier og instrumenter. Et styrket eksternt samarbejde om konkrete 
projekter, specialer, case competitions mm. understøtter, at studerende får bedre kon-
takt til arbejdsmarkedet allerede under studiet, og derved opnår netværk og forbed-
rede karriere- og jobmuligheder. Samarbejderne skal kunne omsættes til øget innova-
tion og konkurrencekraft for samfundet. 

Opgaver 
Erhvervsudvalget (EU) har til opgave at 

- Sikre, at forskning styrkes via erhvervssamarbejde 
- Indgå strategiske rammeaftaler med større virksomheder, offentlige institutioner, 

kommuner, region(er) og business regions. Rammeaftaler kan omfatte både ud-
dannelses- og forskningsmæssigt samarbejde og inkluderer alle relevante fagom-
råder. Rammeaftalerne udbygges med underaftaler på relevante niveauer (fakul-
tet, institut og forskningsgruppe) 

- Følge op på strategiske rammeaftaler og handleplaner mindst én gang årligt 

- Udveksle viden med fakulteternes erhvervsudvalg om samarbejde med eksterne 
partnere og sikre koordination og vidensdeling på tværs 

- Styrke universitetets synlighed som en attraktiv samarbejdspartner 

- Styrke samarbejdet med SMV’er 

- Medvirke til at styrke karriereelementet i AU’s uddannelser (inkl. casecompetiti-
ons) 

- Styrke iværksætteri for både forskere og studerende ved at skabe optimale rammer 
for etablering af start-up og spin-out virksomheder 

- Styrke kommercialiseringen af forskning gennem samarbejde med erhvervslivet 
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om licensering og salg af teknologier 
- Sikre, at universitetets forskningsinfrastruktur og faciliteter i højere grad end nu 

indgår i et samarbejde med eksterne parter 
- Styrke AU’s alumnenetværk. 

 
Arbejdsform 
Udvalget tager afsæt i de studerendes, medarbejdernes og de eksterne partneres øn-
sker og behov. 

Udvalget opsætter mål for arbejdet og udarbejder en årlig arbejdsplan, som der regel-
mæssigt følges op på. Udvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervsstaben (ES) via inddra-
gelse af koordinationsgruppen og andre interessenter 
- Koordinationsgruppen har en repræsentant fra hhv. de fem fakulteter, AU Forsk-

ning og Eksterne Relationer og AU Uddannelse. Derudover lederen af ES, der fun-
gerer som formand. Opgaven er at koordinere og være udførende for EU gennem 
sekretariatsbetjening og møde minimum hver måned 

- Udvalget for Forskning og Eksternt samarbejde (UFFE) og Udvalget for Uddannelse 
(UFU) bidrager i relevant omfang med oplæg og indstillinger på opdrag af EU via 
ES. 

 
EU fordeler (overordnet) opgaverne, der udføres af bl.a. Erhverv og Innovation, koor-
dinationsgruppen, UFU og UFFE. 
 
Rektor, prorektor og universitetsdirektør (og fra den 1. februar 2020 erhvervsdirektør) 
er ansvarlige for at implementere besluttede tiltag på tværs af universitetet. I dette ar-
bejde understøttes de af Erhverv og Innovation samt UFFE, UFU, Ledelseskredsen i 
Enhedsadministrationen (LEA) og andre interessenter. Dekanerne er – med støtte fra 
deres respektive prodekaner – ansvarlige for implementeringen på fakulteterne – her-
under kan der trækkes på koordinationsgruppen, som bistår med tværgående koordi-
nering. Universitetsdirektøren er sammen med LEA ansvarlig for implementeringen i 
Enhedsadministrationen. 
 
Erhvervsdirektøren kan give bidrag til møder i Universitetsledelsen, UFU, UFFE og 
andre mødefora, når mødeemner har snitflader til erhvervsområdet.  
 
Sammensætning 
Udvalget består af rektor, prorektor, universitetsdirektør og de fem dekaner (og fra 1. 
februar 2020 erhvervsdirektør). 
 
Mødekadence 
Udvalget mødes mindst én gang om måneden og efter behov. 
 
Kommissoriets historik 
EU ajourfører kommissoriet årligt.  
Besluttet den 25/1 2017. Tiltrådt ajourført version den 8/1 2020. Drøfter igen den 2/12 
2020. 
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