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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde 
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Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf. :  87150100 

 

 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

5. oktober 2022 08.30 – 11.00 Frandsensalen 30 

 

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

Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) & Camilla Rahbek 
(CR) 

Afbud  

Gæster Punkt 2: Anne Lindholm Behnk 

Referent Camilla Rahbek 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 

 
 1 Universitetsledelsens egen tid 

Konklusion  Der tages ikke referat fra dette punkt. 

 
  Til beslutning 
 2 Ny praksis for ansættelsesvilkår i lederstillinger omfattet af 

statens cheflønspulje 

Konklusion  Universitetsledelsen blev informeret om AU’s løbende indsats på at ud-

fordre rammerne i cheflønspuljen og ministeriets nylige henvendelser 

til universitetet ang. en skærpet håndhævelse. 

 

I det lys drøftede og tiltrådte universitetsledelsen forslag til ny praksis i 

forbindelse med ansættelse i lederstillinger omfattet af statens chef-

lønspulje. Det blev bemærket, at AU ikke er lønførende og placerer sig 

midt i feltet, når cheflønninger sammenlignes på tværs af de danske 

universiteter. 

 
 3 AU’s videre anvendelse af Google Analytics (lukket) 

  Punktet var lukket. 

 
 4 Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag – økonomi (luk-

ket) 
  Punktet var lukket. 

  Til drøftelse 

 5 Politisk interessevaretagelse  

Konklusion  Universitetsledelsen drøftede regeringens udspil ’Danmark kan mere 

III’ og herunder seneste dialog med politiske aktører samt Danske Uni-

versiteters position i forhold til afkortede kandidatuddannelser.  
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  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

mødet den 12. oktober 2022 med bemærkning om, at punktet ’Fremti-

dens Circle U.’ forventes udskudt.  

 

Mødet den 19. oktober 2022 aflyses. 

 

 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 28. 
september 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 28. september 2022.  

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

indkomne sager, herunder omtaler i forbindelse med ’Danmark kan 

mere III’, besparelser på DPU samt det kommende vælgerarrange-

ment, som Aarhus Universitet er vært for sammen med Folkeuniversi-

tetet og Constructive Institute den 12. oktober 2022. 

  

 9 Eventuelt 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede tidsplan for ansættelse af ny universitets-

direktør.  

 

Derudover blev orienteret fra nyligt møde med Studenterrådet, hvor de 

studerende havde udtrykt bekymring for virkningen af kompense-

rende, økonomiske tiltag på adgang til studiefaciliteter, laboratorier og 

læsepladser. Der blev opfordret til, at dekanerne lokalt går i dialog med 

studenterorganisationerne. 

 

Ligeledes drøftede universitetsledelsen relevante kommende arrange-

menter, herunder et kommende iværksætterarrangement Slush’D Aar-

hus den 13. oktober 2022, som The Kitchen er en del af. 

 

  Til skriftlig meddelelse 
 10 Dagsorden til BM 4-2022 den 11. oktober 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning. 

 11 Program for UL’s studietur til Oslo november 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen tog program og notat til efterretning. 

 


