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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

8. juni 2022 08.30 – 10.30 Frandsensalen 19 

 

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 BBN (the Guild GA meeting) – BE mødeleder 

ABOON (Statens It-råd) 

Gæster Punkt 2: Steen Dahl Pedersen 

Referent Camilla Staniok 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 

 
  1 Universitetsledelsens egen tid 

Konklusion  Der tages ikke referat fra dette punkt. 
 

  Til beslutning 
  2 Forslag til ændring af AU politik for forskningsintegritet, 

forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis 
Konklusion  Med udgangspunkt i materialet og på baggrund af en drøftelse beslut-

tede universitetsledelsen at: 

 Akademisk råd, Aarhus BSS’, konkrete forslag til omformulering af 

afsnit 3.2. - 4. bullet i ”Politik for forskningsintegritet, forsknings-

frihed og ansvarlig forskningspraksis” samt opstilling af et katalog 

over ejerskab til forskellige typer af forskningsdata ikke imødekom-

mes. 

 Forslaget benyttes i stedet som anledning til at revidere afsnit 3.2. - 

4. bullet, så det præciseres, at ejerskabet kan ligge hos forskeren, 

AU eller tredjemand afhængig af de konkrete omstændigheder, 

herunder fx lovgrundlag/aftale. 

 
  Til drøftelse 
 3 Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle 

dialoger og handlinger 
Konklusion  Kristian Thorn orienterede kort om aktuel dialog med styrelsen om im-

plementeringen af den politiske aftale om udflytning af uddannelser og 

reduktion af uddannelsespladser i de store byer. Universitetsledelsen 

drøftede i forlængelse heraf forskellige indfasningsprofiler og -midler 

for de forskellige elementer i institutionsplanen, herunder blandt andet 

dyrlægeuddannelsen i AU Viborg.   

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 
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 4 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 15. samt den 29. juni 2022 med følgende bemærkning:  

Punktet ”Samlet budgetindkaldelse – budget 2023-2026 + ØR1” som 

pt. er dagsordensat den 15. juni vil blive behandlet over to møder:  

 Den 15. juni: Beslutning om principper for finansiering af fæl-

lesområdet 

 Den 26. juni: Budgetindkaldelse 

Dette vil desuden medføre, at der rykkes på yderligere punkter på dags-

ordenen for mødet den 29. juni.  

 9 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 1. juni 
2022 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 1. juni 2022. Der blev anført enkelte bemærknin-

ger vedrørende punkt 4 ”Fastlæggelse af bidragsstørrelser i budget 

2023-26 (Lukket)”. LRO fremsender ny præciseret formulering vedr. 

Erhverv og Innovation til Kristian Thorn efter mødet. Formuleringen 

er aftalt med AU Økonomi.  

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

indkomne sager. 

 11 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 

 


