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Møde torsdag den 23. februar 2017, kl. 13.00-17.00 i Aarhus Universitets  
bestyrelse (BM 1-2017)  
 

Mødet blev holdt i Frandsensalen 
 

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 deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdi-
rektør Arnold Boon 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab  

Udkast til referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Formanden bød velkommen til det nyudpegede, eksterne medlem, Jens Peter 
Christensen og til det nyvalgte studentermedlem Sune Koch Rønnow. 
 
Hun oplyste samtidig, at der fremover vil komme punktet ”Siden sidst” på dags-
ordenen efter punkterne godkendelse af dagsorden og referat.  

 
2. A. Godkendelse af referat (bilag) 

 
Der var modtaget bemærkninger til referatet fra studentermedlem Lieve Vermeu-
len til punkt 4 (Indsatsområdet karriereklar/brobygning) og punkt 5 (Sammen-
lægning af Institut for Erhvervskommunikation og Institut for Virksomhedsle-
delse), ligesom der var modtaget bemærkninger fra nu tidligere studentermed-
lem Sarah Junge til punkt 5 (Sammenlægning af Institut for Erhvervskommu-
nikation og Institut for Virksomhedsledelse).  
 
Bestyrelsen godkendte herefter referatet.  

 
B. Godkendelse af referat af det konstituerende møde 
 
Referatet blev godkendt.  
 

3. Opfølgning på bestyrelsesseminaret den 15.-16. september 2016 (luk-
ket) 
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A. Organisering af samarbejde med erhvervslivet 
 
Brian Bech Nielsen oplyste, at AU’s prioritering af samarbejdet med erhvervslivet lø-
bende er blevet drøftet i bestyrelsen, herunder bl.a. i forbindelse med beslutningen på 
BM 3-2016 om universitetets strategiske kurs og som en del af de strategiske priorite-
ringer på bestyrelsens seminar i september 2016.  
 
Han oplyste endvidere, at bestyrelsen senest på BM 6-2016 havde modtaget en status 
for udviklingen af samarbejdet med erhvervslivet, og på samme møde vedtog besty-
relsen initiativet ”karriereklar”, der bl.a. indeholder brobygningsaktiviteter mellem 
studerende og erhvervsliv.  
 
Han præsenterede herefter den nye plan for organiseringen af samarbejdet med er-
hvervslivet, hvorefter AU ønsker at opnå øvet volumen i samarbejdet, bedre koordi-
nering, beslutningskraft og ledelsesforankring, tydelige indgange til universitetet for 
virksomhederne samt bedre understøttelse af de studenterrettede aktiviteter.  
 
Planen tager udgangspunkt i allerede eksisterende, velfungerende samarbejder med 
erhvervslivet på fakulteter og institutter, og den nye organisering skal give mulighed 
for en styrket og bedre koordineret indsats.  
 
Han gennemgik herefter initiativerne på området med det centrale erhvervsudvalg 
(universitetsledelsen), erhvervsudvalgene på hvert af fakulteterne, erhvervsambassa-
dørerne på institutterne og supportfunktionen.  
 
Han oplyste endeligt, at der vil blive fastlagt handleplaner og måltal i forbindelse med 
styrkelsen af erhvervssamarbejdet, og at handleplanerne vil blive afrapporteret årligt 
på BM 2 (første gang på BM 2-2018) sammen med de øvrige strategiske satsninger.  
 
Bestyrelsen drøftede præsentationen og tilkendegav, at bestyrelsen ønskede at drøf-
tede punktet på ny på BM 4-2017. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterret-
ning. 

 
B. Status i forhold til eksterne midler  
 
Arnold Boon orienterede om status i forhold til eksterne midler og oplyste i den for-
bindelse bl.a., at de eksterne tilskud i budget 2017 udgør næsten 1,9 mia. kr., hvilket 
svarer til 29 % af den samlede omsætning på ca. 6,4 mia. kr.  
 
Han oplyste endvidere, at AU’s hjemtagning og forbrug af eksterne tilskud pr. fakultet 
ligger på samme niveau eller bedre end de andre danske universiteter. Dog havde 
SUND på KU haft stor succes på området, og SUND ligger derfor på et højere niveau 
end Health på AU.  
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Han oplyste samtidig, at de offentlige fonde – som følge af reduktionerne på finans-
loven for 2016 og frem - udmønter betydeligt færre midler i de kommende år.  
 
AU budgetterer imidlertid med en stigning i forbruget af eksterne midler fra 2016 til 
2017 og herefter med et mindre fald fra 2017 til 2020, hvilket set i lyset af reduktio-
nerne i udmøntningerne fra de offentlige fonde udgør en ambitiøs målsætning for de 
kommende år. 
 
Han orienterede endelig om de initiativer, som AU på den baggrund har iværksat for 
at styrke hjemtaget og forbruget af eksterne midler, herunder bl.a. udarbejdelse af 
flere og bedre ansøgninger, ansøgningsopfølgning, fakulteternes udarbejdelse af kon-
krete handleplaner med henblik på at tiltrække flere eksterne tilskud og universitets-
ledelsens tættere opfølgning på forbrug af eksterne midler.  
 
Bestyrelsen drøftede de iværksatte initiativer og tog orienteringen til efterretning. 
 
4. Den årlige uddannelsesberetning 
 
Berit Eika præsenterede uddannelsesberetningen, der årligt udarbejdes af Udvalget 
for Uddannelse som en opfølgning på årets uddannelseskvalitetsprocesser.  
 
Hun oplyste i den forbindelse bl.a., at status for uddannelsernes kvalitet viser, at der 
på tværs af uddannelser og fakulteter er gjort en fokuseret indsats med rekruttering, 
hvilket har ført til velkvalificerede og motiverede studerende.  

 
Hun oplyste endvidere, at der på den baggrund fremadrettet vil blive rettet mere fo-
kus på tilrettelæggelse af uddannelser, undervisning og studiemiljø for at understøtte 
læringsudbytte og fortsat motivation.  
 
Hun oplyste endeligt, at uddannelsesberetningen har givet anledning til en række 
mindre justeringer af uddannelseskvalitetsprocesserne med henblik på yderligere 
konsolidering af kvalitetssikringen. 
 
Efter en kortere drøftelse tog bestyrelsen beretningen til efterretning.  
 
5. Rigsrevisionens rapport vedrørende den løbende årsrevision 2016 – 

analyse af indtægtsdækket virksomhed (bilag) 
 
Arnold Boon gennemgik rapportens hovedkonklusioner og oplyste i den forbindelse 
bl.a., at Rigsrevisionens samlede vurdering er, at AU har den nødvendige hjemmel til 
salg af varer og tjenesteydelser som indtægtsdækket virksomhed (IV), og at AU har 
etableret interne forretningsgange og processer, der sikrer, at IV-aktiviteterne udfø-
res i overensstemmelse med de statslige regler og interne retningslinjer herom. 
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Han oplyste endvidere, at AU med udgangspunkt i Rigsrevisionens anbefalinger har 
udarbejdet en række handleplaner med forslag til konkrete løsninger, som bl.a. sikrer 
den fortsatte gennemgang af gamle IV-projekter, korrekt kategorisering af projekter-
ne og en proces til efterkalkulation. Aktiviteterne i handleplanerne forventes afsluttet 
senest i 3. kvartal 2017. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen om Rigsrevisionens rapport og de igangsatte handle-
planer til efterretning. 
 
6. Politik og strategi for investering i anden virksomhed – opfølgning på 

Rigsrevisionens temarevision  
 

Arnold Boon orienterede bl.a. om det overordnede indhold af udkastet til politik og 
strategi for universitetets investeringer i underliggende virksomhed i forbindelse med 
kommercialisering af forskningsresultater. 
 
Han oplyste i den forbindelse bl.a., at universitetet efter strategien som hovedregel 
alene investerer i underliggende virksomhed i forbindelse med den kommercialise-
ring af forskningsresultater, der foretages i medfør af lov om opfindelser ved offentli-
ge forskningsinstitutioner.  
 
Bestyrelsen godkendte udkastet til politik og strategi. 
 
7. Bestyrelsens mødeplan 2018 (bilag) 
 
Formanden præsenterede udkast til mødeplan for 2018. 

  
Mødeplanen blev godkendt. 

 
8. Opfølgning på bestyrelsens idédag om Campus 2.0 den 16. januar 2017  
 
Arnold Boon gennemgik redegørelsen for de største igangværende byggeprojekter 
ved Aarhus Universitet, der var udarbejdet med henblik på at synliggøre bestyrelsens 
rolle i beslutningsprocessen i den forbindelse.  
 
Han oplyste i den forbindelse, at redegørelsen omfatter byggeprojekterne på Institut 
for Biomedicin, Agro Food Park, Forum i Skejby og nybyggeriet ved ”Biokæden” i 
universitetsparken.  
 
Redegørelsen omfatter også Campus 2.0. (Kommunehospitalet) med henholdsvis det 
konkrete spor, der bl.a. omfatter arbejdet med lokalplanen for området, og det visio-
nære spor med en plan for implementeringen af visioner og principper for ”det frem-
tidige universitet”. 
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Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og tilkendegav i den forbindelse, at be-
styrelsen eventuelt på det kommende bestyrelsesseminar ønskede en mere principiel 
drøftelse af anvendelsen af Campus 2.0-området.  
  
9. Foreløbig status på regnskab for 2016 (lukket) 

 
Arnold Boon orienterede om den foreløbig status på regnskab for 2016. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
10. Meddelelser 

 
Formanden orienterede om: 
 
• Det årlige møde mellem Dansk Industri og universiteterne 

 
Brian Bech Nielsen orienterede om: 

 
• Ny dekan på Health  
• Uddannelses- og forskningspolitisk møde den 20.-21. april 2017 
• Rammeaftalen med Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret 

myndighedsbetjening 
 

Berit Eika orienterede om: 
 

• Folkemødet på Bornholm den 15-18. juni 2017  
 

11. Eventuelt 
 

Der var ingen drøftelser under dette punkt. 
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