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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

10. august 2022 08.30 – 11.00 Frandsensalen 23 

 

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) & Camilla Rahbek 
(CR) 

Afbud  

Gæster Punkt 2: Anne Lindholm Behnk & Majbrit Lund Gottrup 

Punkt 3: Lea Sofie Staunsager 

Punkt 5: Inge Liengaard 

Punkt 6: Anders Frølund 

Referent Camilla Rahbek 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 

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

 
  Til beslutning 
 2 Delegering af ledelse – opfølgning på lederkortlægningspro-

jektet  
Konklusion  Universitetsledelsen: 

 Orienterede sig i de beskrevne opmærksomhedspunkter og ud-

trykte behov for at arbejde videre med ledelsesniveauerne 4 og 

5 med udgangspunkt i anbefalingerne fra HR. 

 Tiltrådte den skitserede videre proces. Arbejdet tages nu videre 

på hvert fakultet med henblik på at tydeliggøre ledelsesstruk-

tur, delegering og mandater. Emnet drøftes også i de lokale 

samarbejdsudvalg. HR tilbød at understøtte den videre proces. 

 Besluttede, at bilag 1 opdateres og danner baggrund for konkre-

tisering af de lokale organiseringer.  

 

Herudover fremsender Brian Bech Nielsen tekstnære bemærkninger til 

AU HR.  

 
 3 Evaluering af AU’s deltagelse på Folkemødet 2022 og beslut-

ning om deltagelse i 2023 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede AU’s deltagelse på Folkemødet 2022 og 

tog opfølgningen til efterretning, herunder det forventede regnskab for 

de fælles udgifter. Der var bred enighed om, at det havde været et vel-

lykket arrangement og det blev vendt, hvordan AU yderligere kan 

styrke muligheder for forskningsformidling og netværksskabelse.  
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Universitetsledelsen besluttede, at AU deltager i Folkemødet 2023 (15.-

18. juni) med en justeret model ud fra de gjorte erfaringer, samt at 

forskningsskibet Aurora fortsat skal danne ramme for AU’s deltagelse. 

Der var opbakning til anbefalingerne for 2023 angående formater for 

aktiviteter, tidligere afklaring af temaer samt større involvering af de 

studerende. 

 
 4 Reduktion af elforbruget pga. stigende elpriser  

Konklusion  Universitetsledelsen: 

- Drøftede om AU skal indgå en fastprisaftale for el for 2022 og de 

kommende år og besluttede, at der indhentes tilbud, der kan danne 

grundlag for en beslutning.  

- Godkendte, at de tekniske chefer sammen med AU Bygninger 

iværksætter nye elspare-initiativer, der allerede kan have effekt fra 

2022. Der var enighed om, at der er en formidlingsopgave i forhold 

til at forklare baggrunden for initiativerne og der vil blive udarbej-

det information herom. 

 

Universitetsledelsen vendte muligheden for yderligere tiltag møntet på 

at nedbringe udgifterne i 2022. Der vil blive fulgt op på et kommende 

møde i Universitetsledelsen, når der er skabt overblik over de samlede 

økonomiske udfordringer.  

  
  Til drøftelse 
 5 Vurdering af forskningskvalitet på AU: Fælles ramme og sy-

stematik 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte de synspunkter, der er fremkommet på 

møderne i Forskningsudvalget. Arbejdet med forskningskvalitet har fo-

kus på udvikling, og der forventes fleksibilitet inden for rammerne af et 

fælles koncept. Der var opbakning til inddragelse af de akademiske råd 

og tidshorisonten for den videre proces. 

 
 6 Professormiddag – evaluering  

Konklusion  Universitetsledelsen drøftede professormiddagen i 2022. Der var enig-

hed om, at det havde været et vellykket arrangement. Universitetsledel-

sen ønskede, at der alene anvendes interne oplægsholdere m/k frem-

over. Det blev besluttet, at NAT er vært i 2023, Arts i 2024 og BSS i 

2025. Konceptet fastholdes indtil videre og drøftes på ny i forbindelse 

med BSS’ værtsskab i 2025. 

 
 7 Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle 

dialoger og handlinger 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 
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  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 8 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 17. samt den 24. august 2022. 

 9 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 6. juli 
2022 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 6. juli 2022 med tilføjelse af, at processen om-

kring Forskningsstøtteenhedens rammer og services stadig pågår, 

hvorfor der endnu ikke kan konkluderes på opgaver og ressourcer.  

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

indkomne sager. 

 11 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

  Til skriftlig meddelelse 

 12 Program for universitetsledelsens strategiseminar den 18. 

august 2022 
Konklusion  Universitetsledelsen tog programmet for strategiseminaret den 18. au-

gust til efterretning. 

 13 Dagsorden til møde i Rektorkollegiet den 15.-16. august 2022 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til møde i Rektorkollegiet den 

15.-16. august efterretning. 

 


