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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

28. september 2022 08.30 – 11.00 Frandsensalen 29 

 

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 KP (ferie) 
AMH (paneldeltagelse i Kbh.) – deltager virtuelt på UL fra 8.30-09.15 

Gæster Punkt 1: de akademiske råds forpersoner 

Punkt 2: Line Renate Hanssen & John Westensee 

Referent Camilla Rahbek 

 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 

 
 1 Det årlige møde mellem universitetsledelsen og de akademi-

ske råds forpersonsforsamling 

Konklusion  Forpersonerne for de akademiske råd fremlagde rapport om de emner, 

som rådene har arbejdet med i den forløbne periode.  

 

Derudover blev fremlagt og drøftet mulige temaer til mødet mellem 

forpersonerne for de akademiske råd og bestyrelsen på det kommende 

bestyrelsesmøde.  

 

Det nyligt afholdte seminar for de akademiske råd blev ligeledes drøftet 

og der var enighed om, at seminaret var vellykket og med et velvalgt 

tema. De akademiske råd udarbejder en opsamling på seminaret til 

universitetsledelsen. 

 
  Til drøftelse 
 2 Biblioteksressourcer og licensøkonomi 

Konklusion  Universitetsledelsen tog rapporten om licensøkonomi til efterretning 

og kvitterede for Det Kgl. Biblioteks indsats med at dæmme op for pris-

stigninger for en række af de store forlag.  

 

Universitetsledelsen drøftede ønsker til fremadrettet justering i arbej-

det med licensøkonomi, herunder behov for yderligere initiativer eller 

analyser, også set i lyset af forventningerne om fortsat pres på priserne 

aktuelt blandt andet grundet høj inflation og stigende valutakurser. 
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Der var tilslutning til at nedsætte en ny arbejdsgruppe på Aarhus Uni-

versitet, der koordinerer med Det Kgl. Bibliotek. Udkast til kommisso-

rium for arbejdsgruppen vil blive forelagt på et kommende møde i uni-

versitetsledelsen. 

 
 3 Politisk interessevaretagelse  

Konklusion  Universitetsledelsen drøftede regeringens udmelding om 'Danmark 

kan mere III’. 

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 4 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

mødet den 5. samt den 12. oktober 2022. Det blev bemærket, at der er 

flere emner på vej til mødet den 5. oktober.  

 
 5 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 21. 

september 2022 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 21. september 2022.  

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

indkomne sager, herunder regeringens udmelding om ’Danmark kan 

mere III’ og status på permanentgørelsen af taxameterløftet. 

 

 7 Eventuelt 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede status på det kvalificerede ansættelses-

stop.  

Ligeledes drøftede universitetsledelsen behovet for et passende bered-

skab i tilfælde af kontrollerede nedlukninger af strømforsyningen i vin-

teren 2022/23. 

 
  Til skriftlig meddelelse 
 8 Samarbejdsaftale med Struer Kommune 

Konklusion  Universitetsledelsen tog samarbejdsaftalen med Struer Kommune til 

efterretning. Aftalen er godkendt af Erhvervsudvalget. 

 9 Opsamling fra universitetsledelsens strategiske måneds-

møde den 16. september 2022 
Konklusion  Universitetsledelsen tog referatet til efterretning. 

 


