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Møde den 9.  juni 2017 for Aarhus Universitets bestyrelse   
 

Mødet blev holdt på Sandbjerg Gods, Brænderiet 
 

Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),  
Peder Tuborgh (næstformand), Anna Louise Dolan Plaskett, Gitte Ørskou, Jens Peter 
Christensen, Lieve Vermeulen, Margareta Wallin Peterson, Steen Riisgaard, Sune 
Koch Rønnow, Susanne Bødker og Søren Pold 
Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdi-
rektør Arnold Boon 
Gæster:  
Til punktet: Kvalitet og faglige prioriteringer på fakulteterne: Dekan Thomas Palle-
sen, Aarhus BSS, dekan Niels Christian Nielsen, ST, dekan Johnny Laursen, AR og 
dekan Lars Bo Nielsen, HE 
Til punktet: Strategisk satsning: Digitalisering: dekan Niels Christian Nielsen, ST 
Til punktet: Fagligt oplæg og drinks: professor Kim Daasbjerg, Institut for Kemi, AU 
Til punktet: Campus 2.0: associate professor Alexandra den Heijer, TU Delft og po-
licy officer, Strategic Campus Management Bart Valks, TU Delft 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab, 
chefkonsulent Grith Thagaard Loft, Universitetsledelsens Stab 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Formanden bød velkommen og bad om eventuelle bemærkninger til dagsorde-
nen.  

 
Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen. 

 
2. Godkendelse af referat 

 
Der var ikke modtaget bemærkninger til referatet.  
 
Formanden bad om eventuelle bemærkninger til referatet, herunder til, at der i 
forbindelse med de enkelte punkter i referatet nu gengives de hovedtemaer, som 
bestyrelsen drøftede. 
 
Bestyrelsen godkendte efter en kort drøftelse referatet, herunder justeringen af 
referatets form.  

 
3. Siden sidst  
 

Punktet blev gennemført på bestyrelsesseminaret dagen før mødet. 
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På seminaret henviste formanden til den udsendte sagsfremstilling, hvori Brian 
Bech Nielsen orienterede om: 
 

• Bevillingsreform 
• Politisk aftale om bedre rammer for ledelse (styringseftersyn) 
• Udvalg om bedre universitetsuddannelser nedsat i april 2017 
• Fusion mellem UCC og Metropol 
• Nyt nævn for videnskabelig uredelighed 
• Ministerens Uddannelses- og Forskningsmøde 2017 
• Matchpointseminaret den 20.-21. maj 2017 

 
Berit Eika orienterede om: 
 

• Institutionsakreditering 
 
4. Digitaliseringssatsningen, indsatsområde 1  

 
Formanden henviste til præsentationen på seminaret, hvor Brian Bech Nielsen 
præsenterede digitaliseringssatsningens indsatsområde 1 (uddannelse af flere di-
gitaliseringsspecialister).  
 
På seminaret oplyste Brian Bech Nielsen, at målet med satsningen er at imøde-
komme samfundsbehovet for digitaliseringsspecialister, at satsningen ville have 
særligt fokus på det vestdanske område, og at satsningen derudover skal fastholde 
og udbygge AU’s generelle styrkeposition på digitaliseringsområdet.  
 
Satsningen har fire sammenhængende indsatsområder, der vil blive fremlagt for 
bestyrelsen til beslutning enkeltvist:  
 

1. Uddannelse af flere digitaliseringsspecialister (fremlægges til beslutning 
på dette møde og igangsættes umiddelbart herefter) 

2. Educational IT (EDU IT) (skitse fremlægges på BM 3-2017, og indsatsom-
rådet fremlægges til beslutning på BM 4-2017) (er efterfølgende rykket til 
BM 5-2017) 

3. Udbredelse af relevante digitale kompetencer til alle uddannelser ved AU 
(fremlægges i bestyrelsen i 2018) 

4. Efter- og videreuddannelse af den nuværende arbejdsstyrke (fremlægges i 
bestyrelsen i 2019). 
 

Om indsatsområde 1 (uddannelse af flere digitaliseringsspecialister) oplyste Brian 
Bech Nielsen på seminaret endvidere, at AU med indsatsområdet ønsker at ud-
danne dobbelt så mange naturvidenskabelige digitaliseringsspecialister i 2025 som 
nu (det vil sige 210 styk årligt i 2025), at den øgede produktion vil komme fra ud-
dannelserne i datalogi, IT, og fra den planlagte nye uddannelse i datavidenskab, og 
at den øgede produktion vil kræve investering i udbygning af miljøerne på Institut 
for Datalogi og Institut for Matematik.  
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Brian Bech Nielsen oplyste endeligt, at der afsættes i alt 67,5 mio. af Universitets-
ledelsens Strategiske Midler (USM) og 15 mio. kr. fra Science and Technologys (ST) 
strategiske midler til indsatsområdet. 
 
Indsatsområdet vil blive udfoldet i perioden fra 2018-2024, og bestyrelsen vil følge 
op på satsningen hvert år på BM 2 sammen med årsrapporten og den årlige strate-
giopfølgning.  
 
I forlængelse af præsentationen af indsatsområdet drøftede bestyrelsen behovet for 
at have fokus på rekruttering af medarbejdere til indsatsområdet, ligesom besty-
relsen drøftede behovet for tilstrækkelige undervisningsfaciliteter til de stude-
rende. Derudover drøftede bestyrelsen behovet for, at indsatsområde 3 skulle have 
et bredt samfundsmæssigt perspektiv og dermed gerne skulle gå på tværs af AU’s 
relevante faglige områder. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig herefter den samlede digitaliseringssatsning og pla-
nerne for de fire indsatsområder samt vedtog digitaliseringssatsningens indsats-
område 1 (uddanelse af flere digitaliseringsspecialister). 

 
5. Vedtagelse af principper for Campus 2.0 

 
Arnold Boon henviste til de udsendte principper for campus 2.0., og han oplyste i 
den forbindelse bl.a., at principperne skal guide den strategiske udvikling af uni-
versitetets campus i de kommende år, herunder i forbindelse med overtagelsen af 
kommunehospitalets område (KH) i de kommende år. 
 
Arnold Boon oplyste endvidere, at principperne skal være med til at sikre, at cam-
pus på Aarhus Universitet forbliver i international topklasse indenfor områder som 
bæredygtighed, link mellem uddannelse og forskning samt samarbejde med er-
hvervslivet. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter antallet af og forholdet mellem de enkelte principper, 
ligesom bestyrelsen drøftede indeholdet af de enkelte principper, herunder om der 
i principperne bør være en henvisning til de æstetiske værdier. Endelig bemærkede 
bestyrelsen, at en skelnen mellem Campus 2.0 og KH ville være hensigtsmæssig. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter principperne med den tilføjelse, at der skal indsæt-
tes en henvisning til æstetiske værdier. Samtidig besluttede bestyrelsen, at den i 
forbindelse med arbejdet med campus 2.0. skal drøfte betydningen af de enkelte 
principper.  
 

6. Halvårlig status på bygningsområdet 
 

A. Lokalplan  
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Arnold Boon præsenterede punktet og orienterede i den forbindelse bl.a. om AU’s 
forberedende arbejde frem mod overtagelse af KH, herunder at arbejdet finder sted 
i et visionært spor (bl.a. principper for udviklingen af campus og placeringen af 
faglige aktiviteter) og et konkret spor (bl.a. udarbejdelse af lokalplan). 
 
Arnold Boon orienterede endvidere om den lokalplan, som Forskningsfondens 
Ejendomsaktieselskab (FEAS), der udlejer i samarbejde med Aarhus Kommune, 
har udarbejdet for KH.  
 
Ved udarbejdelsen har FEAS navnlig haft fokus på omfanget og placeringen af bo-
liger, ligesom FEAS har haft fokus på, hvorledes tilkørselsforhold og parkering på 
området tilrettelægges.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
B.  Forum, Skejby 
 

Arnold Boon præsenterede punktet og oplyste i den forbindelse bl.a., at Region 
Midtjylland planlægger et byggeri under navnet ”Forum” på 25.000 m2 , der vil 
samle en række funktioner, der i dag ligger spredt rundt på flere lejemål i Aarhus.  
 
Forum vil bl.a. komme til at indeholde laboratorier og undervisningsfaciliteter til 
såvel hospitalsansatte som AU-ansatte, og byggeriet vil blive placeret i hjertet af 
det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby.  
 
Arnold Boon oplyste endvidere, at FEAS forhandler om etableringen af en andel på 
2.000 m2 i Forum-byggeriet, som Health skal anvende til at samle dele af fakulte-
tets kliniske forskningsmiljøer og administration.  
 
Arnold Boon oplyste endvidere, at byggeprojektet forventes forelagt til bestyrel-
sens beslutning på BM 4-2017. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efteretning. 

7. Økonomi (bilag) (lukket) 
 
A. Økonomirapport 1  

 
Arnold Boon præsenterede punktet og oplyste bl.a., at AU har budgetteret med et 
underskud på 12 mio. kr. i 2017. 
 
Arnold Boon oplyste endvidere, at økonomirapport 1 (ØR 1) viser en stabil øko-
nomi med få udsving i forhold til Budget 2017, og at det forventede underskud er 
justeret med 2 mio. kr. til et forventet underskud på 14 mio. kr. 
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Justeringen skyldes flere modsatrettede ændringer, herunder bl.a. udgifter til in-
vesteringer i studiemiljøforbedringer og infrastruktur samt udgifter til strategiske 
rekrutteringer af stærke topforskere muliggjort af overskuddet i 2016, og samtidig 
er der sket en opjustering af uddannelsesindtægterne på 9 mio. kr. 
 
Om de væsentligste ændringer i forhold til budget 2017 oplyste han, at forvent-
ningerne til færdiggørelsesbonus er opjusteret med 18 mio. kr., at STÅ-indtægten 
er nedjusteret med 9 mio. kr. på grund af lavere takster, at omkostningssiden er 
opjusteret med 12 mio. kr., og at omkostninger til husleje er nedjusteret. 
 
Bestyrelsen tog økonomirapport 1 til efterretning. 

 
8. Udpegning til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond 

 
Brian Bech Nielsen oplyste, at professor Ole Øhlenschlæger Madsen efter 27 år i 
bestyrelsen har ønsket at udtræde, og at der derfor skulle udpeges et nyt medlem. 
 
Brian Bech Nielsen indstillede, at professor Torben M. Andersen udpeges som 
kyndigt medlem af bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond for perio-
den 1. juni 2017 til 31. maj 2020. 
 
Bestyrelsen udpegede herefter professor Torben M. Andersen som kyndigt medlem 
af bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond for perioden 1. juni 2017 til 
31. maj 2020. 

 
9. Eventuelt 

 
Der var ingen drøftelser under dette punkt.  


	Møde den 9.  juni 2017 for Aarhus Universitets bestyrelse
	Mødet blev holdt på Sandbjerg Gods, Brænderiet

