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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Møde
14. april 2021

Klokkeslæt
08.30 – 10.30

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
Gæster
Referent
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Dagsordenspunkt
Universitetsledelsens egen tid
Der tages ikke referat fra dette punkt.
Til beslutning
Ændring af udpegningsreglerne for Praksisudvalg og Rådgivere
Universitetsledelsen tilsluttede sig de fremsendte ændringer inkl. overgangsordning vedrørende udpegningsreglerne til Praksisudvalg og
Rådgivere gældende fra den 15. april 2021. Det blev bemærket, at der
efter mødet skal fremsendes en skriftlig præcisering og afgræsning ift.
hvad der forstås ved ’ledelsesmæssig funktion’ i henhold til udpegninger til praksisudvalgene.
Opdatering af Grundregler for ansvarlig forsknings-praksis og
forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter samt Politik
for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis

Universitetsledelsen godkendte de foreslåede ændringer i grundreglerne for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde
med eksterne parter samt Politikken for forskningsintegritet,
forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis.
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Langsigtet ledelsesudvikling på AU
Universitetsledelsen drøftede indledningsvis behovet for øget
ledelseskraft på AU på baggrund af det fremsendte bilag 1 og i forlængelse heraf, oplægget til det videre arbejde med ledelsesudvikling frem
mod 2025 (bilag 2). Universitetsledelsen bakkede op om det fremsendte udkast med bemærkning om, at der i tillæg til udkastet endvidere skal ses på, hvordan der også for studieledere (uden personaleledelse) kan arbejdes med ledelsesudvikling – eventuelt i forbindelse
med de allerede skitserede tiltag – og at AU HR involverer universitetsledelsen såfremt dette ikke kan udvikles og varetages, inden for de i udkastet beskrevne økonomiske rammer.
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Scholars At Risk-netværket (SAR)
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Universitetsledelsen drøftede det nuværende medlemskab af SAR og
besluttede i forlængelse heraf, at bevillige finansiering af op til fem 1årige ansættelser af forfulgte forskere gennem Scholars At Risk (SAR) i
perioden 2022-2026. Universitetsledelsen tilsluttede sig i øvrigt, at det
er fakulteterne der afholder udgifterne til de midlertidige post.doc stillinger.
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Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 7.
april 2021
Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 7. april 2021 uden bemærkninger.
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Eventuelt
Det blev bemærket, at det er vigtigt i forbindelse med den aktuelle
genåbning, at der lokalt indledes dialoger med formændene for samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgene.
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Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener
Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 21. samt den 28. april 2021 med følgende
bemærkninger:
 Den 21. april: besøget fra Aarhus Universitetsforlag ved Carsten
Fenger-Grøndahl afkortes til 25 minutter.
 Den 28. april: punktet ”Ladeinfrastruktur til elbiler på Aarhus Universitets campusområde” gøres til et skriftligt meddelelsespunkt.
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Til drøftelse
Fortsat planlægning af lederseminar
Universitetsledelsen drøftede de foreslåede kriterier for udvælgelse af
indsatser og aktiviteter til den samlede AU handleplan 2022 på baggrund af det reviderede udkast, som blev fremsendt per mail den 13.
april 2021. Universitetsledelsen kvitterede for det reviderede udkast og
var enige i tilpasningerne.
Det blev besluttet, at eventuelle yderligere præciseringer af teksten
samt bemærkninger til den praktiske afvikling af seminaret fremsendes
til Chef for Analyse og Politik, Line Renate Hanssen, senest torsdag den
15. april 2021 (eftermiddag). Herudover var der enighed om, at den beskrevne videre proces revideres, således at den også inkluderer en tydelig forventningsafstemning samt opfølgning ift. lederkredsen.

Til skriftlig meddelelse
Dagsorden til HAMU-møde den 26. april 2021
Universitetsledelsen tog dagsordenudkast til HAMU-møde til efterretning.

