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Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas 

Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian Pedersen (KP), Johnny 
Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina 
Vestergaard (SCV) og Bjarke Flytkjær Vestergaard (BFV) 

Afbud  
Gæster Punkt 2: Na Ree Sørensen og Jakob Rasmussen (US A&P) 
Referent Bjarke Flytkjær Vestergaard 

 
 
 

 Nr. Dagsordenspunkt 
 

 1 Universitetsledelsens egen tid 
Konklusion  Der tages ikke referat fra dette punkt. 

 
  Til beslutning 
 2 Forslag til forenklet strategihandleplan 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede en ændret proces for udarbejdelse af uni-

versitetets årlig strategihandleplan under Strategi 2025 inklusiv et fo-
kus på færre, men mere tværgående aktiviteter baseret på et sæt nye 
kriterier samt et ændret årshjul for udviklingen af strategihandlepla-
nen.  
 
På baggrund af en række kommentarer, som indarbejdes i det samlede 
materiale, godkendte universitetsledelsen den ændrede proces inklusiv 
det revideret årshjul for udvikling af strategihandleplanen og de revide-
rede kriterier for aktiviteter i handleplanen. Ændringerne kommer til 
at gælde fra og med udarbejdelse af handleplan for 2024. 
 

 3 URIS retningslinjer: Status og forslag til næste skridt 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede kortlægningen af status på området for 

Aarhus Universitet og tog dens pointer til efterretning.  
 
Universitetsledelsen drøftede også etablering af en URIS styregruppe 
for implementering, herunder placering på Aarhus Universitet, for-
mandskab og konkrete implementeringsaktiviteter med inspiration fra 
tilsvarende arbejde på de øvrige universiteter. Universitetsledelsen 
godkendte på den baggrund etableringen af styregruppen på AU, der 
sekretariatsbetjenes af AU Forskning.  
 

 4 Tilslutning til EU Kommissionens forslag om ”Agreement on 
Reforming Research Assessment” 
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Konklusion  Universitetsledelsen drøftede udspillet fra EU-Kommissionen til en 
bredere meritering af forskning. Initiativet er i forlængelse af lignende 
arbejde på AU og i regi af Danske Universiteter. Der blev givet udtryk 
for bekymring ang. yderligere bureaukratisering af forskning og udvan-
ding af excellence-begrebet. Samlet set var det dog vurderingen, at AU 
bør være med til at tegne udviklingen på området. Konkluderende var 
der enighed om, at AU skal tilslutte sig aftalen. 
 

  Til drøftelse 
 5 Politisk interessevaretagelse 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede relevante politiske emner, herunder re-

geringsdannelse og et kommende regeringsgrundlag samt møder med 
en række faglige organisationer.   
 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-
møder 

Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-
mødet den 7. samt den 21. december 2022, dog med enkelte ændrings-
forslag til den 21. december 2022. Det blev aftalt af afholde et kort UL-
møde den 14. december med henblik på at drøfte det kvalificerede an-
sættelsesstop. 

 
 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 23. 

november 2022 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 23. november 2022.  

 8 Pressebriefing 
Konklusion  Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og 

indkomne sager, herunder en række artikler og indlæg ang. forslag til 
halvering af kandidatuddannelserne, dimensionering og bedre merite-
ring. 

 
 9 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 


