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 AARHUS 
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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

21. september 2022 08.30 – 11.00 Frandsensalen 28 

 

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 LRO (studietur) 

Gæster Punkt 2: Morten Winterberg og Morten Vils Sørensen 

Punkt 3: Lea Sofie Staunsager 

Punkt 4 + 5: Na Ree Sørensen 

Referent Camilla Rahbek 

 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 

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

 
  Til beslutning 
 2 Status for arbejdet med kompenserende økonomiske tiltag 

på AU (lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
 3 UL studietur 2023 

Konklusion  Universitetsledelsen tog stilling til destination for deres studietur i 

2023. Det blev besluttet at planlægge en studietur til Universität Wien, 

der er partner i Circle U.-universitetsalliancen. Rejsen planlægges til 

efteråret 2023 med et ikke alt for tæt program. 

 
 4 Forenkling af det strategiske indikatorsæt 

Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte det reviderede indikatorsæt som præsen-

teret. 

 

Der blev lagt vægt på, at der er tale om en forenkling af indikatorsættet, 

hvormed det samlede antal strategiske indikatorer fremover begrænses 

og betydeligt færre af indikatorerne vil have måltal.  

 

Baggrunden for oplægget er de tilbagemeldinger, der løbende er kom-

met fra især fakulteterne og de erfaringer, der er gjort i forbindelse 

med den strategiske rammekontrakt, hvor man har løsnet for den tætte 

indikatorbaserede opfølgning.   

 



 Side 2 af 2 
22-09-2022 

 
Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde 
 

Universitetsledelsens  

Stab 

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .:  87150100 

 

 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

  Til drøftelse 
 5 Politisk interessevaretagelse (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-

mødet den 28. september samt den 5. oktober 2022. 

 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 14. 
september 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 14. september 2022.  

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

indkomne sager, herunder nylig artikel i Politiken om ytringsfrihed, 

omtale af besparelserne på DPU i Omnibus og ForskerForum samt 

genoptagelse af de politiske forhandlinger om regeringens udspil til nyt 

optagelsessystem. 

 

 9 Eventuelt 
Konklusion  Universitetsdirektøren orienterede om den planlagte forvaltningsrevi-

sion, hvortil revisionen har valgt temaet projektstyring. Der rundsen-

des skriftlig orientering til universitetsledelsen herom.  

  

  Til skriftlig meddelelse 
 10 Ansøgnings- og optagelsesrapport 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen tog status på ansøgninger og tilbudte studieplad-

ser samt ændringer i uddannelsesporteføljen til orientering. 

 11 Muligt udbud af EVU i regi af AUFF 

Konklusion  Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning. 

 


