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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde 

Universitetsledelsens 

Stab 

Aarhus Universitet 

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf. :  87150100 

AARHUS 

UNIVERSITET 

Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

1. september 2021 08.30 – 10.00 Frandsensalen 25 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Hans Erik 
Bøtker (HEB), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian 
Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) 

Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS) 

Afbud Kristian Pedersen (møde i Kbh.) 

Camilla Staniok 

Gæster 

Referent Steen Harrit Jakobsen 

Nr. Dagsordenspunkt 
 1 Universitetsledelsens egen tid 

Der tages ikke referat fra dette punkt. 

Til beslutning 
2 Etablering af whistleblower ordning på AU 

Konklusion Universitetsledelsen ønskede, at ordningen også dækker studerende 

bredt set. Universitetsledelsen bad arbejdsgruppen om at indarbejde 

ønsket og fremlægge et revideret setup. Ordningen omfatter derudover 

ansatte, tidligere ansatte og samarbejdspartnere samt studerende i det 

omfang deres indberetning omhandler en ansat.  

På baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen, bakkede universitetsle-

delsen op om, og under hensyntagen til at de studerende blev en del af 

ordningen, at: 

- AU vælger en outsourcet model for whistleblowerordningen og går

i nærmere dialog med advokatfirmaet Plesner med henblik på at

anvende deres løsning.

- Anonyme indberetninger accepteres i ordningen.

- Screenede indberetninger sendes fra leverandør til Universitetsle-

delsens Stab, idet indberetninger om Rektoratet eller Universitets-

ledelsens Stab dog sendes direkte til HR, der om fornødent skal

kunne gå til bestyrelsesformanden med sådanne indberetninger.

- Ordningen og evt. engagement af Plesner evalueres efter et år.

- Samarbejdssystemet og AR orienteres om modellen for ordningen,

herunder at TR formandskabet bliver inviteret til et orienterende

møde snarest.

Udgiften til ordningen vil i første omgang blive afholdt af US’ budget. 
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 3 Godkendelse af ansøgning om nye uddannelser og udbud 

2021-II  
Konklusion  Universitetsledelsen besluttede at følge Uddannelsesudvalgets anbefa-

ling om at godkende nedenstående ansøgninger med henblik på ansøg-

ning om prækvalifikation i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen d. 15. 

september 2021: 

 Kandidatuddannelsen i Quantum Technologies and Engineering 

(Erasmus Mundus) (NAT) 

 Masteruddannelsen i bæredygtigt byggeri (TECH) 

 

 4 Genåbningen af AU og fremtidens arbejdsplads  
Konklusion  Universitetsledelsen:  

 drøftede opmærksomhedspunkter om fremtidens arbejdsplads ifm. 

genåbningen, herunder om der potentielt er modsætninger mellem 

AU’s strategi om at være et ’campusuniversitet’ og medarbejdernes 

ønsker om øget fleksibilitet og distancearbejde.  

 bakkede op omkring at opsamle erfaringer på tværs af AU samt at 

en fælles ledelsesudmelding om fremtidens arbejdsplads kunne 

være en god idé. Der kan være behov for overordnede principper 

ift. distancearbejde. 

 var enige i, at det er vigtigt at arbejdet med at lave aftaler om di-

stancearbejde sker decentralt og tager udgangspunkt i selve opga-

vevaretagelsen. 

 
  Til drøftelse 
 5 Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (Luk-

ket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 8. samt 22. september 2021. 

 
 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 25. 

august 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 25. august 2021. 

 
 8 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 
  Til skriftlig meddelelse 
 9 Status årsfest 2021 
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Konklusion  Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 10 Hvornår er det bedst at holde Kapsejladsdagen? 
Konklusion  Universitetsledelsen tilsluttede sig indstillingen, at Kapsejladsen fast-

lægges på en almindelig fredag, og at fakulteterne opfordres til at 

undgå planlægning af undervisning på dagen, idet afholdelse af Kapsej-

ladsen på en fridag medfører en for stor risiko på grund af det forven-

tede tilskuerantal. 

 

 


