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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

4. maj 2022 08.30 – 11.00 Frandsensalen 15 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Anne-
Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kri-
stian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) 

Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok 
(CS) 

Afbud  

Gæster Pkt. 2: Christian Fischer Vestergaard, Director i Epinion og Maria J. Maibom 

Pkt. 3: Anne Mette Mørcke 

Referent Camilla Staniok 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 

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

  Oplæg 
 2 Præsentation af resultater fra virksomhedsundersøgelse ved 

Epinion v/ Christian Fischer Vestergaard   
Konklusion  Universitetsledelsen kvitterede for en flot og brugbar undersøgelse 

med spændende resultater og drøftede i forbindelse hermed universite-

tets videre arbejde med at styrke arbejdsmarkedstilknytning blandt de 

studerende.  

Præsentationen vedhæftes/udsendes sammen med referatet. 

  
  Til beslutning 
 3 Overgang til forvaltning af EDU-IT-satsningen 

Konklusion  Universitetsledelsen drøftede og principgodkendte: 

 en ny årlig driftsbevilling til CED på 7.140.000 kr. fra 2024 og frem 

 at de udlånte årsværk fra AU UDD overføres til CED, inklusiv fi-

nansiering, for at fortsætte det kvalitetsløft på uddannelsesområ-

det, som EDU IT-satsningen har skabt. 

Det blev endvidere aftalt, at oplægget drøftes og kvalificeres yderligere 

med inddragelse af institutterne frem mod budgetbehandlingen.  

 
 4 Videndeling af Praksisudvalgets praksis 

Konklusion  Universitetsledelsen besluttede at videndele Praksisudvalgets praksis 

ved at: 

a) Praksisudvalgets årlige afrapportering til Forskningsudvalget, Uni-

versitetsledelsen, AU’s bestyrelse, de akademiske råd og fakulteter-

nes samarbejdsudvalg gøres tilgængelig på udvalgets hjemmeside. 

 



 Side 2 af 2 
05-05-2022 

 
Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde 
 

Universitetsledelsens  

Stab 

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .:  87150100 

 

 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

Herudover udtrykte universitetsledelsen ønske om, at der arbejdes 

med formidlingen af afrapporteringen. Det bemærkes at denne tilpas-

ning implementeres med afrapporteringen for 2022. 

 
  Til drøftelse 
 5 Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle 

dialoger og handlinger 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

mødet den 11. maj 2022. Det blev aftalt at aflyse mødet den 18. maj 

2022.  

 
 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 27. 

april 2022 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 27. april 2022 med følgende bemærkning:  

- I referatet for punkt 3 skal det tilføjes, at der på mødet blev ud-

trykt bekymring for, hvordan ændringen af universitetets frem-

driftsregelsæt vil påvirke bundlinjen.   

 

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

indkomne sager. 

 9 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

  Til skriftlig meddelelse 
 10 Årlig afrapportering om ansvarlig forskningspraksis og 

forskningsfrihed – 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog afrapporteringen om ansvarlig forsknings-

praksis og forskningsfrihed 2021 til efterretning. 

 


