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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

16. marts 2022 08.30 – 11.00 Frandsensalen 9 

 

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

Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok 
(CS) 

Afbud  

Gæster Punkt 2: Grith Thagaard Loft 

Punkt 3: Andreas Stounbjerg 

Punkt 4: Karl Christensen 

Punkt 5: Camilla Rahbek 

Referent Camilla Staniok 

 

 

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

  Til beslutning 
 2 Ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus 

Universitet  
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede høringssvarene og tog de fremsendte be-

mærkninger og forslag til efterretning. Herefter godkendte universi-

tetsledelsen det vedlagte reviderede papir om ytringsfrihed med en-

kelte mindre sproglige revisioner.  

 

Endelig drøftede universitetsledelsen en mulig proces for implemente-

ring af erklæringen efter vedtagelsen i bestyrelsen. Universitetsledelsen 

bemærkede i denne sammenhæng bl.a., at det vil være relevant at sørge 

for, at erklæringen fx formidles som en del af introduktionen for hhv. 

nye studerende og medarbejdere samt i sammenhæng med personale-

politikken. Universitetsledelsen var desuden enige om at inddrage hø-

ringsparterne i det forestående implementeringsarbejde. 

  
 3 Nyt udkast til rejsepolitik på baggrund af afsluttet høring  

Konklusion  Universitetsdirektøren rammesatte indledningsvis behandlingen af de 

modtagne høringssvar samt orienterede om høringssvaret fra HSU, 

som blev indsendt efter tidsfristen. 
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Universitetsledelsen drøftede og godkendte udkastet til Aarhus Univer-

sitets rejsepolitik med enkelte bemærkninger. Der var enighed om at 

følge udviklingen tæt de kommende år mhp. at opnå de aftalte CO2-re-

duktioner. Det blev taget til efterretning, at AU arbejder på en aftale 

med en rejsearrangør, der – som supplement til CWT – er specialiseret 

i udenlandske togrejser.  

 
  Til drøftelse 
 4 Årsrapport 2021, beretnings- og målrapporterings-afsnittene 

samt ”Samlet opgørelse af målopfyldelse for den strategiske 

rammekontrakt 2018-2021” 

Konklusion  Universitetsledelsen drøftede udkast til ”Samlet opgørelse af målopfyl-

delse for den strategiske rammekontrakt 2018-2021” samt afsnit 2.2, 

2.3 og 2.5 i årsrapporten. Universitetsledelsen kvitterede for det frem-

sendte udkast og kom med enkelte bemærkninger og forslag til sprog-

lige justeringer.  

 
 5 Planlægning af ledelsesseminar 2022 (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 23. samt den 30. marts 2022. 

 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 2. 
marts 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 2. marts 2022.  

 x Navngivning af campus i Foulum  
Konklusion  Punktet blev dagsordensat af Eskild Holm Nielsen (EHN) ved mødets 

start.  

EHN fremførte behovet for en stærk branding af det nye campus i Fou-

lum og universitetsledelsen gav opbakning til forslaget om følgende ar-

bejdstitel: ’AU Viborg’, herunder med eventuel specificering fx Campus 

Foulum og Forskningscenter Foulum. EHN går på den baggrund videre 

med at undersøge sagen nærmere med inddragelse af relevante interne 

og eksterne stakeholdere. 

 8 Pressebriefing 

Konklusion  Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og 

indkomne sager. 

 9 Eventuelt 
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Konklusion  Ingen bemærkninger. 

  Til skriftlig meddelelse 
 10 Dagsorden til HAMU-HSU møde d. 1. april 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning. 

 11 Konklusion fra initialdrøftelse på strategisk månedsmøde 

22. februar 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen tog konklusionen fra initialdrøftelsen på det stra-

tegiske månedsmøde den 22. februar 2022 til efterretning. 

 


