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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

8. september 2021 08.30 – 10.30 Frandsensalen 26 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Hans Erik 
Bøtker (HEB), 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  

Gæster Punkt 3+4: Morten Winterberg & Morten Vils Sørensen  

Punkt 5: Kristian Thorn & Signe Osbahr 

Punkt 6: Peter Bruun Nielsen 

Referent Camilla Staniok 

 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
  1 Dialog med Erhvervsudvalget om erhvervssamarbejde og in-

novation  
Konklusion  Rektor indledte med historikken på erhvervs- og innovationsområdet, 

om bestyrelsens vedtagelse af erhvervssatsningen, nedsættelse af det 

tværgående Erhvervsudvalg, ansættelse af erhvervsdirektør og vedta-

gelse af delstrategi for erhvervssamarbejde og innovation. Det er et vig-

tigt fokusområde for hele Aarhus Universitet nu og fremover. 

Hver dekan/medlem af erhvervsudvalget præsenterede oplæg (vedlagt 

referatet) om, hvordan AU lykkes med delstrategien for erhvervssam-

arbejde og iværksætteri. 

 

Følgende hovedpointer blev fremhævet: 

 For at lykkes med delstrategien er det en forudsætning, at der 
er et tæt og konstruktivt samarbejde mellem Erhverv og Inno-
vation og fagmiljøerne 

 Generelt er fakulteterne glade for samarbejdet med Erhverv og 
Innovation, og der er en god dialog 

 Der er behov for differentierede indsatser på fakulteter og insti-
tutter bl.a. på grund af meget forskellig historik, kultur og be-
redskab 

 Dialog om den brede forståelse af iværksætteri er essentielt, 
særligt på Arts 

 Snitfladerne mellem TTO og The Kitchen skal være skarpere, 
især ift. forretningsudviklere begge steder. De to enheder arbej-
der pt. på en fælles model. Resultatet heraf evalueres i Er-
hvervsudvalget og i universitetsledelsen 

 Der er behov for bedre adgang til laboratorier for spinouts 

 Meritering er en vigtig del i delstrategien 

 Iværksætteri på Aarhus Universitet skal være forskningsbase-
ret, og derfor er det godt med iværksætteri tæt på fagmiljøerne 
og derfra en tæt kobling til The Kitchen 
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 Der blev opfordret til et tæt samarbejde mellem lokale innova-
tionshubs og The Kitchen 

 Det har politisk bevågenhed, og det giver anerkendelse hos 
samarbejdspartnere, at ledelsen på Aarhus Universitet er re-
præsenteret i hele Region Midtjylland i relevante bestyrelser 

 Ledere skal være med til at skabe kulturændringen og gå for-
rest, og der kan fx arbejdes med at indrapportering af opfindel-
ser samt viden om iværksætteri og erhvervssamarbejde på AU 
integreres som en del af eksisterende onboarding programmer 

 EogI skal på rundtur til såvel faglige miljøer som innovations-
hubs og fortælle om muligheder for samarbejde i god dialog 
med og med respekt for den faglige del. 

 

Rektor konkluderede, at kulturændringen tager tid, og vi skal være 

vedholdende for at lykkes med delstrategien. Der skabt et godt funda-

ment, og dialogen skal fortsættes og styrkes. Der er fortsat høje for-

ventninger til erhvervssatsningen og erhvervsudvalget. 

 
  2 Universitetsledelsens egen tid 
  Punktet blev udsat. 

  Til beslutning 
 3 Økonomirapport 2 2021 (Lukket) 

Konklusion  Punktet var lukket. 

 

 4 Finanslovsforslaget for 2022 (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 

 5 Godkendelse af AU Kopernikus  
Konklusion  Universitetsledelsen:  

 genbekræftede AU’s deltagelse i det nationale anskaffelsesprojekt, 

Kopernikus, mhp. udskiftning af AU’s studieadministrative system. 

 tiltræder, at AU Kopernikus gennemføres i 2 faser; herunder fase 1 

- implementering, der udfaser STADS, og fase 2 - indfrielse af prio-

riterede potentialer for selvbetjening, automatisering og digital un-

derstøttelse af arbejdsprocesser. 

 godkendte at det forelagte kan indmeldes til statens IT-råd 

 godkendte at sikre finansiering af AU Kopernikus’ fase 1 fsva. de 

planlagte aktiviteter i 2021, men at den endelige godkendelse af 

budgettet fastlægges ifm. budgetprocessen i efteråret 2021.  

 bemærkede at det vil være vigtigt, at risikopuljen i implementerin-

gen betinges af en hård prioritering. Universitetsdirektøren fore-

lægger forslag til governance for Universitetsledelsen på et kom-

mende møde.  

 
 6 Finansiering af forudsætningsprojekter til Kopernikus  
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Konklusion  Universitetsledelsen besluttede, at der arbejdes videre med de plan-

lagte aktiviteter i 2022 og at der tages stilling til den samlede finansie-

ring i forbindelse med efterårets fastlæggelse af budgetter. 

 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 7 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 22. samt den 29. september 2021. 

 
 8 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 1. sep-

tember 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 1. september 2021. 

 
 9 Eventuelt 
Konklusion  Universitetsledelsens morgenmøde fredag den 10. september aflyses 

grundet Årsfesten samme dag.  
 

  Til skriftlig meddelelse 
 10 Dagsorden til HSU-møde den 23. september 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til HSU-mødet til efterretning. 

 

 


