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Møde den: 23. september 2022 kl. 8.00-8.45 
Mødelokale på Sandbjerg Gods 
Akademisk Råd 
 
 
Til stede: Anders Mengers Andersen, Anne Bøllingtoft, Katharina Haffner Ankerstjerne, Klaus G. Gru-
nert, Osman Skjold Kingo (formand), Palle Bo Madsen, Niels Mejlgaard (prodekan), Rune Stubager og 
Thomas Pallesen (dekan). 
Fraværende: Anna Piil Damm, Anne Mette Kjær, Astrid Refsgaard, Bagga Bjerge, Carsten Tanggaard, 
Christian Tang Lystbæk, Ditte Linnet Gotborg Hansen, Juliane Möllmann, Karin Vinding, Kathrine 
Haahr Knudsen, Lars Bækgaard, Merete Elmann, Michael H. Jensen, Morten Rask (prodekan), Sarah 
Kjøller Christensen og Søren Arvig Verdoner. 
Endvidere deltog: Anja Sandholt Hald (referent).  
 
 

Referat 

 
1. Godkendelse af referat 

Akademisk Råd godkendte referat fra møde i Akademisk Råd den 30. maj 2022, dog med be-
mærkning fra de studerende om, at det tydeliggøres i referatet, at de studerende gerne vil 
deltage i ligestilling- og diversitetsudvalget.  

 
2. Orientering 

Formanden:  
Formanden takkede medlemmerne for deltagelsen i seminaret. Emnet ”Meningsfuld forsk-
ningsevaluering” vil blive drøftet videre i de akademiske råd, når forpersonkredsen har sam-
let op på input fra seminaret.  
• Forpersonkredsens kvartalsmøde med rektor (23. juni) 

På mødet blev indholdet i det netop afholdte seminar drøftet. Da rektor havde tilkende-
givet, at han overvejede en forskningsevaluering og gerne ville have de akademiske 
råds input hertil, fandt forpersonkredsen, at det var et oplagt emne for seminaret.  
 
På mødet gennemgik rektor også de økonomiske udfordringer som universitetet står 
overfor, særligt i forhold til de stigende el-priser samt faldende STÅ indtægter, som 
også blev uddybet under seminaret.  
 
Forpersonkredsen havde på mødet nævnt de udfordringer der fortsat er omkring den 
databeskyttelsesretlige compliance. Der har været et betydeligt arbejde på Aarhus BSS i 
en nedsat Task Force, men der er fortsat store frustrationer i særligt nogle forsknings-
miljøer, da forskningsarbejdet er blevet betydelig vanskeliggjort.  
 
Prodekanen for forskning kunne supplerende oplyse, at arbejdet i Task Forcen er afslut-
tet. Task Forcen har udarbejdet et notat der indeholder 13 anbefalinger, som har været 
forelagt Fakultetsledelsen. Der arbejdes pt. på en plan for de 13 anbefalinger. Notatet 
fra Task Forcen rundsendes til rådets medlemmer til orientering.   
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Dekanen:  
Rektor gennemgik under seminaret de store økonomiske udfordringer som Aarhus Universi-
tetet står overfor.  
 
De stigende el-priser har størst betydning på andre fakulteter. Pt. vurderes der er komme en 
merudgift på Aarhus BSS på ca. 5. mio. kr. på el i 2022. Tallet er imidlertid stadig usikkert, og 
det er fortsat vigtigt, at alle overvejer strømbesparende initiativer. 
 
Aarhus BSS står herudover med en nedgang i STÅ og EVU-indtægter på ca. 15 mio. kr. i 2022. 
Det skyldes især, at studiehastigheden er sat ned og flere studerende, der har fået tilbudt en 
studieplads er udeblevet. Det samme skete i 2021, hvor lignende situationer blev forsøgt be-
grænset med en justeret stand-by struktur og en øget overbooking.  
 
Samlet set betyder ovenstående, at Aarhus BSS efter ØR3 justerer i fakultetets budget, og 
indmelder et underskud på 21 mio. kr. for 2022 mod et tidligere indmeldt underskud på 11 
mio. kr.  
 
I lyset af de økonomiske udfordringer har Aarhus Universitet iværksat et kvalificeret ansæt-
telsesstop. Det betyder, at der ved allerede opslået stillinger og ved ønske om nye ansættel-
ser foretages en vurdering af, om den ønskede opgaveløsning er så kritisk, at stillingen skal 
besættes. Formålet med det kvalificerede ansættelsesstop er så vidt muligt at undgå egent-
lige fyringsrunder.  
 
Et medlem spurgte til, om institutter der allerede har betydelige underskud kan klare udfor-
dringerne uden fyringer. Dekanen svarede, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget-
tet for 2023 vil blive afdækket, om der er behov for yderligere tiltag. 

 
3. Udpegning af særlig rådgiver for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed 

Rådet genudpegede Jesper Wiberg Schneider som særlig rådgiver for ansvarlig forsknings-
praksis og forskningsfrihed.  

 
4. Orientering om revideret kommissorium for Aarhus BSS Forskningsudvalg  

Prodekanen for forskning orienterede om, at Fakultetsledelsen har truffet beslutning om, at 
tilpasse strukturen på fakultetet således, der også er et udvalg for ligestilling og diversitets-
dagsordenen. Tidligere har drøftelserne været bragt op i forskellige fora, hvor det blev fun-
det relevant. Da det er fundet hensigtsmæssig med et egentligt organ til drøftelserne om li-
gestilling og diversitet, blandt andet også af hensyn til forankringen af ligestillingshandlepla-
ner, er opgaven vurderet mest optimalt at ligge som en del forskningsudvalget. Kommisso-
riet for Aarhus BSS Forskningsudvalg er derfor udvidet i overensstemmelse hermed.  
 
Formanden spurgt, om det har været overvejet, hvor stor en del af udvalgets arbejde der vil 
komme til at bestå af ligestilling.  
Prodekanen svarede, at udvalget for nyligt har haft første møde under det nye kommisso-
rium. Udvalget vurderede her, at arbejdet hovedsageligt vil bestå i erfaringsindsamling og 
overordnet vurderinger. Derfor blev det vurderet, ikke at udvide udvalgets deltagerkreds, 
men i stedet i højere grad at invitere gæster, når det vurderes relevant.  
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De studerende tilkendegav, at de gerne ville have været inddraget i udvalget. De vil derfor 
foreslå, at det overvejes at inddrage en repræsentant for de ph.d.-studerende. Prodekanen 
svarede, at det ikke ville være optimalt i forhold til den øvrige del af udvalgets arbejde, men 
at de i højere grad vil inddrage gæster. Herudover er de ph.d.-studerende også inddraget via 
ph.d.-udvalget.  
 
Et medlem gav udtryk for, at han har forståelse for, at der ikke nedsættes et selvstændigt ud-
valg, men mente samtidig også, at hvis der for alvor skal fokus på ligestilling og diversitet, var 
det måske blandt andet det der skulle til. Medlemmet tilkendegav også, at det er en god ide, 
at der inddrages gæster når det er relevant. Prodekanen svarede, at det er vurderet hen-
sigtsmæssigt med et ophæng i forskningsudvalget. Herudover skal arbejdet i høj grad også 
varetages på institutterne, hvorfor udvalget i højere grad vil stå for erfaringsindsamling. Her-
udover har udvalgsmedlemmerne også bakket op om udvidelsen.  
 

5. Indstilling af æresdoktorer 2023 
Rådet tiltrådte indstillingen af de to foreslået kandidater. 
  

6. Eventuel kommunikation fra mødet til Universitetsledelsen 

Intet. 
 

7. Eventuelt 
 
Mødet sluttede kl. 8.35 


