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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Møde
2. marts 2022

Klokkeslæt
08.30 – 11.00

Faste deltagere

Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (deltog virtuelt) (BE), Arnold Boon
(ABOON), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian Pedersen (deltog virtuelt) (KP), Johnny Laursen (JL) og
Lone Ryg Olsen (deltog virtuelt) (LRO)
Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok
(CS)
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Universitetsledelsens
Stab
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf.: 87150100
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8

Punkt 2: Anne Lindholm Behnk
Punkt 4 + 5: Maria Juhler Maibom
Camilla Staniok
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Sted
Frandsensalen

Dagsordenspunkt
Universitetsledelsens egen tid
Der tages ikke referat fra dette punkt.
Til beslutning
Opdatering af personaleadministrativ retningslinje vedr. distancearbejde
Universitetsledelsen godkendte det fremsendte udkast til justeret retningslinje for distancearbejde på AU for VIP og TAP inden endelig behandling på møde i HAMU-HSU den 1. april 2022. Universitetsledelsen kvitterede for et godt oplæg med vigtig fleksibilitet og ledelsesrum
til løbende tilrettelæggelse (i stedet for ret til fast regelmæssigt distancearbejde). Derudover blot en bemærkning om yderligere betoning af
vigtigheden af medarbejdernes tilgængelighed i forbindelse med distancearbejde samt en sproglig præcisering ift. campusformuleringen.
Operationalisering af politisk interessevaretagelse på AU –
første halvår 2022
Universitetsledelsen drøftede hvilke emner, der skal prioriteres til en
særlig indsats i foråret 2022 og besluttede følgende:
1. Forberedelsen af 2. generationsreformer
2. Offentlige forskningsmidler øges til 1,5 pct. af BNP evt. med en supplerende ny logik for basisforskningsmidler (samarbejdsmidler)
3. Styrke rammerne for fastholdelse af internationale dimittender og
forebygge mulige fremadrettede reduktioner af engelsksprogede
uddannelser
Det blev aftalt, at der udarbejdes et oplæg til organisering og bemanding omkring de tre taskforces der skal nedsættes, til behandling på
næstkommende møde i universitetsledelsen (d. 23. marts 2022).
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Herudover blev det besluttet, at politisk interessevaretagelse fastsættes
som et selvstændigt punkt fra den 30. marts og fremefter.
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Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener
Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 16. samt den 23. marts 2022.
Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 23. februar 2022
Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 23. februar 2022.
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Pressebriefing
Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og
indkomne sager.

9

Eventuelt
Universitetsledelsen drøftede den netop udsendte pressemeddelelse fra
UFM, DKUNI og AU vedrørende suspension af institutionelle samarbejder med Rusland og Belarus, herunder at forskningsaftaler og udvekslingsaftaler sættes i bero. Arnold Boon vil sikre klarhed om den
konkrete udmøntning. Tiltagene er rettet mod den russiske og belarus-
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Uddannelser i hele landet, herunder generel status og gensidig orientering
Universitetsledelsen drøftede kort status på de politiske forhandlinger
vedrørende sektor- og institutionsplan.
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Til drøftelse
Uddannelser i hele landet, herunder potentialet i residential
colleges
Universitetsledelsen drøftede potentialet i oprettelsen af residential
colleges, og hvordan det skal prioriteres på AU. Universitetsledelsen
var enige om at tage et nyt initiativ fra AU’s side med etablering af et
residential college i Ringkøbing-Skjern Kommune ifm. deres studiecenter og Digital Transformation Lab (DTL), hvor AU allerede samarbejder med kommune og erhvervsliv. Universitetsledelsen understregede
vigtigheden af, at AU lever op til de retningslinjer for residential colleges, som er udmeldt i forbindelse med sektorplanen.
Universitetsledelsen nedsatte en foreløbig styregruppe med Thomas
Pallesen og Lone Ryg Olsen samt Berit Eika som forperson. Styregruppen går videre med arbejdet, herunder organisering og dialog med de
øvrige universiteter.
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siske stat. Når det kommer til enkeltindivider, understregede universitetsledelsen, skal alle medarbejdere og studerende på AU med russisk
og belarussisk baggrund behandles med respekt og ordentlighed. Universitetsledelsen besluttede i forlængelse heraf, at der udsendes udmeldinger på alle fakulteter, som formidler dette budskab.
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