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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

17. august 2022 08.30 – 11.00 Frandsensalen 24 

 

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 JL og BE 

Gæster Punkt 2: Morten Winterberg og Anette Svejstrup 

Referent Camilla Rahbek 

 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 

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

 
  Til beslutning 
 2 Forretningsmæssige principper for tidsregistrering 

Konklusion  Universitetsledelsen fremhævede, at tidsregistrering ikke generelt øn-

skes på AU. Det udfordrer arbejdsformen på et forskningsintensivt uni-

versitet. 

  

I lyset af ovenstående tiltrådte universitetsledelsen, at der via det nye 

system OTL fortsat skal tidsregistreres på projekter, hvor det er et krav 

fra eksterne bevillingsgivere, eller det er regnskabsmæssigt påkrævet, 

som følge af ’aktivering’ af interne projekter.  

  

Universitetsledelsen tilkendegav, at der tidsregistreres faktisk 

tid/normtid i henhold til kravene i bevillingen og i henhold til budget-

tet (kun på projekter med krav om tidsregistrering). Herudover anven-

des som hovedregel tidsallokering som princip. 

  

Endelig tiltrådte Universitetsledelsen, at beslutningen og implemente-

ring af en fælles timenorm på tværs af AU udskydes til efter implemen-

teringen af OTL og tidligst vil kunne få virkning fra 2024. 
 

 3 Udfasning af Google Workspace på Aarhus Universitet  

Konklusion  Universitetsledelsen bekræftede at Microsoft 365 er universitetets 

standard-samarbejdsplatform, og gav opbakning til, at anvendelsen af 

Google Workspace udfases af hensyn til datasikkerhed.  
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Universitetsledelsen tog til efterretning, at universitetsdirektøren tager 

initiativ til at sikre, at AU lever op til GDPR-krav om udarbejdelse af ri-

siko- og konsekvensvurdering ved anvendelsen af Microsoft 365. 

 
  Til drøftelse 
 4 Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle 

dialoger og handlinger 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede aktuelle politiske sager og nyheder i sek-

toren. 

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 5 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

mødet den 31. august 2022. På grund af mange afbud den 24. august 

2022, blev det besluttet at annullere dette møde. Fremover koordine-

res, så universitetsledelsesmødet ikke ligger samme dag som velkomst 

til nye studerende. 

 

Mødet i campusstyregruppen den 14. september omlægges til et ordi-

nært universitetsledelsesmøde. 

 

 6 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 10. 
august 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 10. august 2022.  

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

indkomne sager, herunder EVA-undersøgelsen om studiestart og græn-

seoverskridende adfærd samt den høje interesse for de gratis sprogkur-

ser, som Arts udbyder i det kommende semester. 

 

 8 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 


