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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

Onsdag den 22. maj 

2019 

 

08.30-11.30 Rektoratets mødelokale 18 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo 

Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Lars Henrik Andersen (LHA) og Johnny 

Laursen (JL) 

Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Anders Correll (AC) og Camilla Staniok (CS): 

Ikke i punkt 1 

Afbud Arnold Boon (ABOON) 

Gæster Pkt. 2-3: Niels Jørgen Rasmussen (AU ØK) 

Pkt. 7: Lise Wogensen Bach (HE) og Inge Liengaard (US) 

Noter Camilla Staniok (CS) 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

  Til meddelelse 

 1 Universitetsledelsens gensidige orientering 

Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 

  Til beslutning 

 2 Økonomirapport 1-2019 (LUKKET) 

Konklusion  Universitetsledelsen besluttede at tiltræde den fremsatte økonomirap-

port 1 inklusiv det fremsendte udkast til sagsfremstilling til bestyrelsen. 

Universitetsledelsen tog desuden den særlige afrapportering for fælles-

området til efterretning. 

 

 3 Bidrag (ikke bygninger), budget 2020-2023 (LUKKET) 

Konklusion  Universitetsledelsen besluttede at:  

 fastsætte bidraget til fællesadministrationen og fællesudgifter 

som foreslået dvs. videreført fra budget 2019 tillagt universi-

tetsledelsens beslutninger om finansiering af digitaliserings-

satsningen. 

 fastsætte bidraget til Universitetsledelsens Strategiske Midler 

(USM) på nuværende niveau. 

 fastsætte bidraget til Campus 2.0 på nuværende niveau i hele 

budgetperioden. 

 alle tre bidrag fordeles på fakulteterne med opdaterede nøgler 

efter hidtidige principper. 

 der ikke længere fastsættes en ramme for administrationscen-

trene, men i stedet følges op via særskilte projekter for admini-

strative enheder på fakulteter og institutter. 

 

 4 Tjek af personalepolitikken 
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Konklusion  Universitetledelsen besluttede, at personalepolitikken skal ændres så-

ledes at den direkte: 

1) adresserer problemstillingen vedrørende ’asymmetriske rela-

tioner’ (dvs. leder-medarbejder, seniorVIP-juniorVIP, VIP-stu-

derende osv.).  

2) understreger den ledelsesmæssige forpligtelse til opfølgning 

ved tilfælde af krænkende adfærd som f.eks. chikane, vold, 

mobning og trusler. 

Universitetsledelsen besluttede desuden, at HSU orienteres om drøf-

telsen på et kommende møde, og at der lokalt arbejdes med at under-

strege problemstillingerne og formidle de eksisterende værktøjer. 

 

 5 Høringsmateriale om tydeligere retningsliner for forsknings-

frihed 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte det fremsendte udkast til høringsma-

teriale og besluttede i forlængelse heraf, at materialet sendes i høring 

ved både de akademiske råd og i fakultetsledelserne.  

 

 6 Udkast til dagsordener til de kommende to universitetsledel-

sesmøder  

Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte de udsendte dagsordner.  

 

  Til drøftelse 

 7 Handleplan for Flere kvinder i forskning – opfølgning 2018 

 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte opfølgningen for 2018 og gav tilslut-

ning til, at der kommunikeres om resultaterne af den årlige opfølg-

ning via nyhedsbrevet og på au.dk/genderbalance.  

 

 8 Pressebriefing 

Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 

  Til meddelelse (fortsat) 

 

 9A Gensidig orientering 

Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 

 9B Opfølgning på universitetsledelsesmøder 

Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 

 9C Dagsorden til BM3, den 6.-7. juni 2019 

Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 

 9D Noter fra universitetsledelsesmødet den 15. maj 2019 
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Konklusion  Noterne fra mødet i universitetsledelsen den 15. maj 2019 betragtes 

som taget til efterretning. 

 

 9E Eventuelt 

Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 


