
 
 

 
 
Dekanatet,  Aarhus BSS 
Aarhus Universitet 
Bartholins Allé 14 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 2454 
E-mail:  bss@au.dk 

Web: bss.au.dk  

 

Anja Sandholt Hald 
 
Rådgiver 
 
Dato: 25. februar 2020 

 
 
Side 1/6 

 

 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 

 
Møde den: 17. februar 2020 kl. 14.15-16.15 
Konferencecenteret, Fredrik Nielsens Vej, mødelokale 1 
Akademisk Råd 

 
 
Til stede: Alexander Küster, Allan Rye Lyngs, Anna Piil Damm, Anne Bøllingtoft, Anne Mette Kjær, 
Carsten Tanggaard, Emma Helleland Gertsen, Katrine Maschke Tingleff, Karin Vinding, Lars Bæk-
gaard, Lars Thorup Larsen, Line K. Schulz, Michael H. Jensen, Nanna Holmgaard Andersen, Osman 
Skjold Kingo (formand), Palle Bo Madsen, Per Andersen (prodekan), Per Baltzer Overgaard (prode-
kan), Poul Erik Borg, Rebecca Risbjerg Nørgaard, Thomas Pallesen (dekan). 
Fraværende: Bagga Bjerge, Klaus G. Grunert, Sigrid Strunge Vetter 

Endvidere deltog: Anja Sandholt Hald (referent).  
 
 
KONSTITUERENDE MØDE 

Referat 

1. Velkommen til nye medlemmer af Akademisk Råd 
Formanden bad medlemmerne kort præsentere sig selv, hvorefter han bød velkommen til 
både de nye og de genvalgte medlemmer.  

 
2. Valg af formand 

Osman Kingo blev enstemmigt genvalgt som formand. 
 
ORDINÆRT MØDE 
3. Godkendelse af referat 

Akademisk Råd godkendte referatet af møde i Akademisk Råd den 16. december 2019 uden 
bemærkninger. Referatet har også været rundsendt til kommentering til det tidligere råd.  

 
4. Forretningsorden, fortrolighed samt praksis for arbejdet i Akademisk Råd 

Medlemmerne har fået tilsendt rådets forretningsordenen, som formanden opfordrede 
medlemmerne til at orientere sig i. Formanden supplerede med en opsummerende vurde-
ring af, at rådet har en rådgivende funktion over for dekanen og rektor. Herudover har rådet 
en række opgaver i forhold til tildeling af ph.d.-grader og nedsættelse af bedømmelsesud-
valg. I de sager der rundsendes på mail mellem møderne opfordrede formanden medlem-
merne til særligt at have fokus på sager fra eget fagområde. 
 
For at få et større overblik over rådets arbejde, anbefalede formanden medlemmerne til 
også at læse referaterne fra rådets møder det seneste år. Medlemmerne er også altid vel-
komne til at kontakte formanden og/eller rådets sekretær. 
 
Med dagsordenen var også udsendt en fortrolighedsinstruks. Der håndteres ofte personføl-
somme oplysninger i forbindelse med rådets arbejde, det er derfor vigtigt, at medlemmerne 
læser instruksen. Det er aftalt, at mødemateriale slettes senest et år efter mødets afhol-
delse, med henblik på overholdelse af GDPR. 
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5. Forslag til årshjul 2020 inkl. mødeplan 
Møderne afholdes fast mandag kl. 14.00-16-00 på Fuglesangsalle. Dagens møde i forhold til 
tidspunkt og lokale var en undtagelse.  
Formanden gennemgik årshjulet. Som et nyt punkt drøfter rådet fast en gang om året forsk-
ningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis.  
 
Medlemmerne blev opfordret til at kontakte formanden med forslag til emner de ønsker 
drøftet i rådet.  
 

6. Orientering 
Formanden:  
Formanden havde i starten af februar et indledende møde med studenterrepræsentanterne, 
hvor han drøftede rådets arbejde med de studerende.  
 
Dekanen 

• Regnskab 2019 og budget 2020 
2019 resulterede med i et mindre underskud på 5 mio. kr. Det er en million mindre 
end forventet men altså meget tæt på budgettet. Der har været en mindre stigning i 
indtægterne. De øgede midler er blevet brugt på flere VIP ansættelser. Det er til-
fredsstilende, at der således er anvendt flere midler på forskning og mere forsk-
ningsdækket undervisning.   
 
I 2020 er der også budgetteret med et mindre underskud.  
Ved finanslovsforhandlingerne blev det besluttet af fastholde taxameterforhøjelse, 
hvilket der også var budgetteret med.  
 
De budgetterede underskud skyldes, at bestyrelsen har besluttet, at egenkapitalen 
kun må udgøre 10% af omsætningen. 
 
Fakultetets budget for 2020 og 2021 ser fornuftigt ud. 
 

• Status Campus 2.0 
Styregruppen for Campus 2.0 og styregruppens sekretariat vil komme med en 
officiel udmelding. Indtil denne udmelding er offentliggjort, er styregruppens 
konklusionerne fortrolige. Derfor kan der på nuværende tidspunkt ikke oriente-
res om status. Men Aarhus BSS oplæg er blevet godt modtaget af styregruppen. 
 
Rådet modtager en status på det det kommende møde.  
 

• Orientering fra branden den 3. januar 2020 på fuglesangsalle 
Branden blev brandslukningsmæssigt håndteret fint. Derimod var kommunikationen 
til både institutter, eksamensvagter og studerende ikke optimal. Der ligger ellers en 
protokol for håndtering af sådanne sager, men den blev ikke fuldt fuldtud. Der bli-
ver derfor kigget på, hvordan en lignende situation kan håndteres i fremtiden.  
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De studerende der deltog i en eksamen, som var berørt af branden, fik på grund af 
den ekstraordinære situation, tilbudt at gå til en ny eksamen, og derefter frit vælge 
mellem de to opnåede karakter. Denne løsning danner ikke præcedens. Der skal no-
get ekstraordinært til en sådan løsning.  
 
Dekanen tilkendegav glæde over, at der trods alt ikke skete mere i forbindelse med 
branden.  
  
Studenterrepræsentanter i rådet oplyste, at de har modtaget tilbagemeldinger fra 
flere berørte studerende, som havde være frustreret over ikke at være blevet infor-
meret om, hvad der skulle ske med deres eksamen, både under eksamen men også 
efterfølgende.  
 
Dekanen svarede, at det også er en af grundene til, at der undtagelsesvist er lavet 
den omtalte meget gunstige løsning for de studerende.  
 
Herudover oplyste dekanen, at universitetsledelsen har besluttet, at der skal etable-
res en stor eksamenshal, som forhåbentlig kan forbedre forholdene ved eksamens-
afviklingen. Placeringen af hallen er endnu ikke fastlagt, men der arbejdes på en pla-
cering tæt på offentlig transport.  

 
7. Høring vedrørende klimastrategi for Aarhus Universitet 

Akademisk Råd er af universitetsledelsen inviteret til at kommentere på udkast til Klimastra-
tegi for Aarhus Universitet.  
 
Rådet bakkede op omkring de overordnet mål for strategien, men medlemmer af rådet fandt 
at strategien er abstrakt og upræcis i forhold til, hvordan målene skal nås.  
 
Der blev modtaget følgende input fra medlemmer af rådet:  

• Der er i strategien fokus på at fremme andelen af medarbejdere og studerende 
der anvender et bæredygtigt transportmiddel til universitetet. Medlemmer af 
rådet udtrykte, på vegne af flere medarbejdergrupper, bekymring for, om det 
kan få betydning for antallet af parkeringspladser på de forskellige campi.  
 

• Ifølge strategien skal co2 aftrykket fra flytrafik reduceres med 30% i 2025. Der 
mangler klarhed over, hvad det betyder for forskernes konferencedeltagelse. 
Herudover mangler der også klarerer retningslinjer for, hvordan reduktionsmå-
let nås.  

 
Medlemmer af rådet spurgte om der findes opgørelser over hvordan antallet af 
flyrejser fordeles på fakulteter og institutter. Efterspørgslen skete ikke med hen-
blik på at sikre en lige fordeling af antal flyrejser på institutter/fakulteter, for der 
er forskellige behov alt efter forskningsområder, men det kan evt. indikere 



 
 

  
  

Side 4/6 

 

 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 
 

hvilke steder der kunne have nemmest ved at spare flyrejser. Der er ikke kend-
skab til sådanne opgørelser.  
 
I valget af offentlige transportmidler så som bus eller tog frem for flytransport, 
vil der være en længere transporttid, hvor der dog i et vist omfang kan arbejdes 
under transporten.  
 
Medlemmer af rådet vurderede også at der kan været et dilemma mellem re-
duktion i flyrejser og det øget fokus på internationalisering.  
 
I spørgsmålet om reduktion af flyrejser, er der en lang række spørgsmål, som vil 
kræve ledelsesinddragelse, da lederne blandt andet skal være med til at priori-
tere hvilke og hvor mange konferencer en forsker må/kan deltage i. Alternativt 
hvor meget tid der må anvendes på brugen af alternative transportmidler.  
 

• I forhold til bygninger, blev der stillet forslag til om, at der i forbindelse med nye 
byggerier eller større renoveringer af eksisterende bygninger kan arbejdes på at 
gøre bygningerne klimaneutrale, der blev specifikt nævnt Campus 2.0.  

 
• For at optimere undervisningsplanlægningen, stillede medlemmer af rådet for-

slag om en central skemaplanlægning. På den måde kan de studerendes ske-
maer optimeres, således at deres timer samles på færre dage, så de ikke behø-
ver køre hver dag.  

 
• Der kan ikke ses at være afsat midler til opnåelse af strategiens mål.  
 
• Kompendier til brug i undervisningen er ofte trykte kompendier, studerende 

spurgte til muligheden for at gøre mere materiale elektronisk. Et VIP medlem 
kommenterede, at studier viser, at læring er bedst, når der læses på papir.  

 
• Strategien har kun fokus på driften, hvorfor er undervisningen ikke inddraget? 

Dekanen svarede, at undervisning bevidst ikke er medtaget, da bæredygtighed 
ikke skal være en del af alt undervisning, men kun hvor det er relevant.  

 
• Medlemmer spurgte til, om der kommer nogle egentlige handleplaner for ud-

møntningen af strategien. Dekanen svarede, at der endnu ikke er taget stilling 
til den videre proces.  

 
• Medlemmer af rådet tilkendegav, at alle prioriteringer har en pris, derfor er der 

behov for ledelsesinvolvering.  
 
• Medlemmer af rådet tilkendegav også, at der skal opnås mest mulig reduktion 

for pengene og mest mulig universitet for den accepterede udledning.  
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8. Udpegning af medlemmer til redaktionskomiteen for Omnibus 
Repræsentanter fra Institut for Statskundskab indstillede professor Rune Stubager. Rune 
Stubager er interesseret i Omnibus arbejde og vil derfor være en god kandidat til posten.  
Rådet bakkede op om indstillingen. Formanden tager indstillingen videre til drøftelse 
med den øvrige formandsgruppe.  
 
Studenterrepræsentanterne i redaktionskomiteen er ikke på valg i år, men et studenter-
medlem spurgte, om valget til den tid skal drøftes i rådet. Det følger af redaktionskomi-
teens kommissorium, at  
”VIP-medlemmer, studentermedlemmer og TAP-medlemmer indstilles via de fire 
akademiske råd, hvorpå de fire formænd i samarbejde med en repræsentant for 
ledelsen udpeger de to VIP-medlemmer, de to studentermedlemmer og det ene 
TAP-medlem til redaktions- komiteen”.  
Indstillingen af studenterrepræsentanter til redaktionskomiteen behøver derfor ikke 
drøftes på et rådsmøde, men kan foregå via skriftlig kommunikation mellem de stude-
rende og formanden.  

9. Orientering fra de tværgående udvalg/prodekanerne 
Det blev vedtaget, at punktet fremover udgår som fast punkt på dagsordenen. I stedet delta-
ger prodekanerne for henholdsvis uddannelse samt forskning og talent ved relevante dagsor-
denspunkter.   
 
Inden møderne drøftes det med prodekanerne, om de har emner, som rådet bør orienteres 
om.  
 
Prodekan for Uddannelse oplyste, at Udvalget for Uddannelser er ved at sætte sidste punk-
tum på en handleplan i til knytning til Aarhus Universitets strategi 2020-2025.  
 

10. Eventuel kommunikation fra mødet til Universitetsledelsen 
Intet. 
 

11. Eventuelt 
Formanden oplyste, at formandsgruppen for de akademiske råd har flere årlige møder og har 
kvartalsmøder med rektor. Hvis der er et ønske at høre, hvordan en konkret sag af relevans 
for rådet er håndteret i et af de andre Akademiske Råd, så kan formanden høre de øvrige for-
mænd herom. 
 
Dekanen blev spurgt til, hvordan ledelsen arbejder for at få gjort taxameterløftet permanent. 
Dekanen oplyst, at ledelsen har kontakt til forskellige interesseorganisationer samt i det poli-
tiske netværk. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne i slutningen af 2019 lavede Aar-
hus BSS en indsats sammen med CBS for at fastholde af taxameterløftet på de samfundsvi-
denskabelige og erhvervsrettede uddannelser. 
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I forbindelse med finanslovsforhandlingerne gjorde de studerende også en stor indsats for at 
fastholde taxameterløftet. Ledelsen var i dialog med dem, uden at de studerende dog blev 
bedt om at gøre noget bestemt. De studerende svarede, at de også i fremtiden gerne vil i di-
alog med ledelsen i sådanne situationer.  
  
I forhold til finansiering af uddannelserne fremover vil der givetvis fortsat også være fokus på 
kvalitet og kvantitet i uddannelserne samt uddannelsernes samfundsrelevans. Det er derfor 
fortsat fokus på fakultetet på retningslinjer for antallet undervisningstimer og forsknings-
dækningen heraf.  Endvidere er der fokus på, at de uddannede kandidater kommer i hurtig 
og relevant beskæftigelse.  

 
I forhold til antallet af undervisningstimer spurgte de studerende ind til beslutningen. De stu-
derende har konstateret ved en sammenligning med studerende fra andre fakulteter, at der 
ikke er samme antal timer på alle fakulteterne. Dekanen svarede, at der er taget en universi-
tetsbeslutning om et minimum af timer, men på Aarhus BSS har man besluttet at ligge over 
dette niveau 
  
Afslutningsvis blev der spurgt til data om de studerendes beskæftigelse. Dekanen bekræf-
tede, at der findes meget gode data, herunder, hvor hurtigt de færdige kandidater kommer i 
relevant beskæftigelse samt deres lønniveau. Disse data indgår i fakultetets beslutninger om 
antallet af udbudte studiepladser på eksisterende uddannelser og udbud af nye/lukning af 
eksisterende uddannelser.    
 
Mødet sluttede kl. 15.55 


