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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 
18. november 2020 08.30 – 10.30 Frandsensalen 34 

 
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 Camilla Staniok 
Gæster Punkt 2 og 3: Anne Lindholm Behnk 

Punkt 4: Line Renate Hanssen 
Punkt 5: Lea Vad Brændgaard 

Referent Steen Harrit Jakobsen 
 
 
 

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

  Til beslutning 
 2 Lønforhandlingsbudget 2021 for Aarhus Universitet (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
 3 Normer for rekruttering 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede og tilsluttede sig det vedlagte udkast til 

en ny version af ’Normer for rekruttering af fastansatte videnskabelige 
medarbejdere’ med bemærkning om enkelte korrektioner ift. norm 7 
vedrørende internationalisering samt mindre tekstrettelser. 
 

  Til drøftelse 
 4 Planlægning af ledermøde (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
 5 Første udkast til delstrategi for erhvervssamarbejde og inno-

vation 
Konklusion  Universitetsledelsen kvitterede for et flot udkast til delstrategi for er-

hvervssamarbejde og innovation og bakkede overordnet set op om den 
skitserede retning.  
 
Universitetsledelsen bemærkede at der skal arbejdes videre med at 
skabe sammenhæng til universitetets Strategi 2025 samt det skal tyde-
liggøres, at samarbejde er den vigtigste kerneopgave for erhvervssats-
ningen. På den baggrund var der enighed om at det i delstrategien skal 
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understreges, at ansvaret for flere af opgaverne ligger på fakulte-
terne/institutterne og at de således har en vigtig rolle og et ansvar for 
flere af målsætningerne. Endelig blev det bemærket, at afsnittet om-
kring jobparate dimittender skal gentænkes og at det er vigtigt at hele 
den administrative lederkreds involveres i det kommende arbejde.  
 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-
møder 

Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-
møderne den 25. november samt den 2. december. 
 

 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 11.  
november 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-
versitetsledelsen den 11. november 2020. 
 

  Til meddelelse 
 8A Gensidig orientering 
Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 
 8B Årsrapport for talentområdet 
Konklusion  Universitetsledelsen tog Årsrapporten for Talentområdet til efterret-

ning. 
 

 8C Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 
 


