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Møde, onsdag den 26. april 2016, kl. 17.00 i Aarhus Universitets  
bestyrelse (BM 2-2016)  
 

Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand),  
Peder Tuborgh (næstformand), Anna Louise Dolan Plaskett, Gitte Ørskou, Lieve Ver-
meulen, Margareta Wallin Peterson, Sarah Yde Junge, Steen Riisgaard, Susanne Bødker 
og Søren Pold 
Desuden deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdi-
rektør Arnold Boon 
Afbud: Connie Hedegaard 
Gæster:  
Dekan Johnny Laursen, Arts (under punkt 3.A.) 
Dekan Thomas Pallesen (under punkt 3.B.) 
Fra Rigsrevisionen: Afdelingschef Ivan Pedersen og fuldmægtig, COR-revisor, 
Vagn Bokelund 
Fra institutionsrevisor, PricewaterhouseCoopers: Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen 
og statsautoriseret revisor Henrik Kragh (under punkt 5) 
Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen (under punkt 5) 
De akademiske råds formandsforsamling og dekanerne (under punkt 6): 
• Formand, lektor Merete Wiberg, Arts 
• Formand, professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Science and Technology 
• Formand, professor Helle Prætorius, Health 
• Formand, professor Bobby Zachariae, Aarhus BSS 
• Dekan Johnny Laursen, Arts 
• Dekan Allan Flyvbjerg, Health 
• Dekan Thomas Pallesen, Business and Social Sciences 
Chefkonsulent Grith Thagaard Loft, Universitetsledelsens Stab (under punkt 3) 
Presse- og kommunikationschef Anders Correll 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab. 

REFERAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Formanden bød velkommen. 
  
2. Godkendelse af referat (bilag) 
 
Referatet blev godkendt. 
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3. Opfølgning på bestyrelsesseminaret (bilag) (lukket) 
 
Brian Bech Nielsen orienterede om den fortsatte opfølgning på de strategiske sats-
ninger, herunder beskrivelsen af de strategiske satsninger og etableringen af Natio-
nalt Center for Skoleforskning, som bestyrelsen tilsluttede sig på bestyrelsesmødet 
den 24. februar 2016. 
 
Han understregede, at det er de ændrede rammebetingelser som følge af blandt andet 
dimensioneringen, fremdriftsreformen og betydelige bevillingsreduktioner, der har 
nødvendiggjort en justering af universitetets uddannelsesprofil, så den - uden at 
svække den betydelige afsætning, der fortsat skal være til den offentlige sektor - i hø-
jere grad vendes mod det private arbejdsmarked. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  
A. Profiltilpasning på Arts, herunder sprogfagene  
 
Brian Bech Nielsen præsenterede satsningen vedrørende profiltilpasningen på Arts, 
herunder ambitionen om at sikre et kvalitetsløft og en stærkere arbejdsmarkedstil-
knytning af sproguddannelserne. 
 
Han oplyste i den forbindelse blandt andet, at Arts i dag er et af nordens stærkeste, 
faglige miljøer inden for humaniora, teologi og uddannelsesvidenskab, og at dimensi-
oneringen, fremdriftsreformen og omprioriteringsbidraget vil medføre en betydelig 
indtægtsnedgang på området.  
 
Uanset indtægtsnedgangen vil Arts imidlertid skabe et økonomisk frirum til strate-
gisk rekruttering inden for fakultetets styrkeområder, herunder blandt andet Klassisk 
Humaniora, Arkæologi, Sprog og områdestudier, Teologi, Uddannelsesvidenskab 
samt Det ny Humaniora. 
 
Han orienterede samtidig om, at Aarhus Universitet har en ambition om at sikre et 
kvalitetsløft og en stærkere arbejdsmarkedstilknytning af sproguddannelserne gen-
nem en sammenlægning af sproguddannelserne engelsk, tysk, fransk og spansk på 
Arts og BSS, og at forankre dem på Arts.  
 
Bestyrelsen godkendte profiltilpasningen med understregelse af vigtigheden af kerne-
faglighed og forskningsdækning. Endvidere godkendte bestyrelsen sammenlægnin-
gen af sprogfagene og tilkendegav samtidig, at den endelige beslutning først vil blive 
taget på bestyrelsesmødet den 14. juni 2o16 (BM 3-2016). 
 
B. Styrkelse af business-området på Aarhus BSS  

 
Brian Bech Nielsen præsenterede satsningen vedrørende styrkelsen af business-
området.  
 



 
 

    

Side 3/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Han oplyste i den forbindelse blandt andet, at arbejdet med styrkelse af businessom-
rådet sker i tre overordnede spor, herunder udformning og implementering af en ny 
fakultetsstrategi, fastholdelse af fakultetets akkrediteringer og konkrete satsninger til 
styrkelse af området.  
 
Bestyrelsen godkendte planen for styrkelsen af business-området og tilkendegav sam-
tidig, at den endelige beslutning vil blive taget på bestyrelsesmødet den 14. juni 2o16 
(BM 3-2016). 
  
4. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 24. februar 2016, punkt 4. A. 

Kvalitetssikringssystemet (bilag) 
 
Berit Eika fulgte op på bestyrelsesmødet den 24. februar 2016 og orienterede i den 
forbindelse om, hvordan ledelsen arbejder med at sikre muligheder og rammer for 
det ansvar for kvalitetsarbejdet, der påhviler studienævn og studieledere. 
  
Hun orienterede endvidere om udvælgelsen af eksterne eksperter til evalueringer af 
uddannelser, og hvilke opgaver og muligheder de har. 
  
Endelig præsenterede hun et format for afrapportering, der årligt sammen med ud-
dannelsesberetningen kan tilgå bestyrelsen, så bestyrelsen kan følge den overordnede 
udvikling i indikatorerne for uddannelseskvalitet. 
  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte afrapporteringsformatet. 

 
5. Økonomi (lukket punkt) 
 
A. Udkast til årsrapport 2015, revisionsprotokollat for Aarhus Uni-

versitet og Rigsrevisionens erklæring og beretning om Aarhus 
Universitets årsrapport 2015 (bilag) 
 

B. Internt regnskab for 2015 (bilag) 
 
Arnold Boon præsenterede årsrapporten og det interne regnskab.  
 
Han oplyste i den forbindelse blandt andet, at regnskab 2015 udviser et overskud på 
176 mio. kr. svarende til knap 3 pct. af omsætningen. Indeholdt i dette overskud er et 
provenu fra salg af bygninger på Dalgas Avenue, hvorved overskuddet af årets egent-
lige driftsaktiviteter udgør 52 mio. kr.  
 
Der var budgetteret med et overskud på 120 mio. kr., og afvigelsen på de 56 mio. kr. 
skyldes færre realiserede indtægter end budgetteret på 192 mio. kr., færre realiserede 
omkostninger på 255 mio. kr. og færre realiserede nettorenteindtægter på 11 mio. kr.  
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Han oplyste samtidig, at status for mål i udviklingskontrakten var, at 11 ud af 17 mål 
var opfyldt, 1 mål var ikke opfyldt, 4 mål måles først i 2016/2017, og 1 mål afventer 
Uddannelsesministeriets offentliggørelse af relevant data. 
 
Han oplyste endvidere, at fakulteterne og fællesadministrationen har udarbejdet ar-
bejdsgange for periodiske gennemgange af den økonomiske status for eksterne pro-
jekter, og at disse arbejdsgange forventes implementeret primo 2016.  
 
Som led i revisionen har PwC gennemført en IT-modenhedsvurdering på udvalgte 
områder i organisationen, der blandt andet har ført til, at universitetet har taget initi-
ativ til drøftelser af modenhedsniveau, organisering og ansvar for informationssik-
kerhed i universitetsledelsen, afdækning af, hvordan modenhedsvurdering kan fore-
tages andre steder i organisationer samt udarbejdelse af konkrete handleplaner på 
området.  
 
Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen orienterede om resultaterne af revisionen og 
henviste i den forbindelse til det udsendte revisionsprotokollat om årsrapporten. Re-
visionen havde ikke givet anledning til forbehold.  
 
Afdelingschef Ivan Pedersen og fuldmægtig Vagn Bokelund, Rigsrevisionen, rede-
gjorde for Rigsrevisionens revision, der heller ikke havde givet anledning til forbe-
hold.  
 
Bestyrelsen underskrev herefter årsrapporten og revisionsprotokollatet samt god-
kendte regnskabet. Bestyrelsen tog samtidig det interne regnskab til efterretning.  
 
C. Politik for håndtering af likvider (bilag) 

 
Arnold Boon orienterede om midlernes placering og udviklingen i afkastet.  
 
Det blev aftalt, at der i investeringspolitikken skal indsættes en bestemmelse med 
overordnede principper for placeringen af midler.  
 
Med denne ændring godkendte bestyrelsen, at investeringspolitikken fortsætter.  

 
D. Overførselsadgang (bilag) 
 
Arnold Boon orienterede om de interne vilkår for opsparelsesordningen. 
 
Han nævnte i den forbindelse, at bestyrelsen skal forelægges forslag til afvigelser fra 
vilkårene, ligesom han foreslog, at overførselsadgangen fremover skal udgøre 2,5 pct. 
af årets omsætning. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen om de interne vilkår til efterretning og godkendte, at  
overførselsadgangen fremover udgør 2,5 pct.  
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6. Arbejdet i de akademiske råd ved de 4 formænd for de akademiske 
råd og dekanerne (bilag) 

 
Formanden bød velkommen til formændene for de akademiske råd og dekanerne.  
 
Formændene gav hver en kort redegørelse for arbejdet i de enkelte akademiske råd. 
 
Herefter lagde formændene op til en dialog med bestyrelsen om Aarhus Universitets 
nuværende og fremtidige forskningsmæssige styrkepositioner og konkurrenceevne, 
herunder de akademiske råds rolle i den forbindelse.  
 
Formanden takkede formændene for deres redegørelse og en god dialog med besty-
relsen. 
 
7. Udpegning til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond (bi-

lag) (lukket punkt) 
 
Bestyrelsen genudpegede professor emeritus Ole Øhlenschlæger Madsen og sekreta-
riatsleder Kirsten Jakobsen samt udpegede studerende Emil Outzen til forsknings-
fondens bestyrelse. 

 
8. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Sandbjerg Gods (bilag) (luk-

ket punkt) 
 
Bestyrelsen udpegede universitetsdirektør Arnold Boon som medlem af bestyrelsen 
for Sandbjerg Gods. 
 
9. Meddelelser  
 
Brian Bech Nielsen orienterede om: 

 
• Folkemødet på Bornholm den 16.-19. juni 2016 

 
• Besøg af departementschef Agnete Gersing, Uddannelses- og Forskningsministe-

riet, den 5. april 2016 
 

• Besøg hos AU Foulum fra Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, den 
18. april 2016 
 

10. Eventuelt 
 
Ingen drøftelser under dette punkt.  
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