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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

5. maj 2021 08.30 – 10.30 Microsoft Teams 16 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo 
Nielsen (LBN), 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 Lone Ryg Olsen (udd. Kbh.) 

Brian Bech Nielsen deltog ikke under punkt 2-12  

Gæster Punkt 1: Jørgen Lang, Charlotte Lyngholm & Karl Christensen 

Punkt 2: Brian Vinter og Peter Bruun Nielsen 

Punkt 3: Line Renate Hanssen og Camilla Rahbek 

Punkt 5: Inge Liengaard 

Referent Camilla Staniok 

 

 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
  1 Ekstraordinært Campus 2.0 styregruppemøde 
  Der tages ikke referat fra punktet her. Referatet vil fremsendes efter 

samme procedurer som ved øvrige Campus 2.0 styregruppemøder. 

  
  Til beslutning 
 2 Erhvervelse af fælles forskningsdatainfrastruktur/-platform 

på AU 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede behovet og mulighederne for at etablere 

en fælles platform til håndtering og opbevaring af forskningsdata på 

Aarhus Universitet. Universitetsledelsen besluttede: 

 at AU anskaffer den foreslåede ERDA og SIF-platform 

 at finansieringen af platformen behandles igen i forbindelse med 

universitetsledelsens kommende økonomidrøftelse i maj, med hen-

blik på at se på eventuelle øvrige tilgange til finansiering 
 at systemejerskabet i første omgang placeres hos prodekan Brian 

Vinter (TECH), at AU IT bliver ansvarlig for systemets drift, og at 
fakulteternes it-supportcentre sammen med AU IT varetager first-

og second-level support til forskerne.  

  Til drøftelse 
 3 Handleplan 2022 (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket.   

  
 4 Brugsret til undervisningsmateriale (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 
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 5 Normer for rekruttering – opfølgning 2020 
  Med udgangspunkt i det fremsendte materiale, præsenterede hver de-

kan kort væsentlige tendenser samt udfordringer på eget fakultet. 
 
Herefter drøftede universitetsledelsen den samlede udvikling. Der var 
bred enighed om, at normerne er et vigtigt fælles redskab, som har stor 
betydning på fakulteterne og at der er stor variation på tværs af fakulte-
ter og institutter. Der var ligeledes enighed om, at arbejdet med nor-
merne kræver ressourcer og fortsat opmærksomhed. Erfaringer fra 
bl.a. Health viser, at en vedholdende indsats giver resultater. 
 
Endelig blev det bemærket, at der på nuværende tidspunkt, i forhold til 
rekruttering internationalt, foreligger en vis usikkerhed omkring den 
effekt coronakrisen har haft og vil få på sigt.  
 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 12. samt 19. maj 2021 uden bemærkninger.  

 

 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 28. 
april 2021 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 28. april 2021. 

 
 8 Eventuelt 
Konklusion  Det blev besluttet, at der på mødet i universitetsledelsen på fredag den 

7. maj 2021 skal drøftes genåbning af universitetet, herunder fysisk til-
stedeværelse på universitetet for ph.d.-studerende, retningslinjer for 
specialer samt et forslag om adgang til campus som uddannelsesbered-
skabsgruppen er ved at forberede.  
 

  Til skriftlig meddelelse 
 9 Dagsorden til HSU-møde den 7. maj 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning. 

 
 10 Dagsorden til HAMU-HSU-møde den 17. maj 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning. 

 
 11 Årsrapport for talentområdet 2020 
Konklusion  Universitetsledelsen tog materialet til efterretning. 

 
 12 Til- og afgangsforudsætninger for bygningsbudgettet 2022-

2025 (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 

 


