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Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl. 13.00 – 17.00 i Aarhus Universitets  
bestyrelse (BM 3-2016)  
 

I mødet deltog:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand),  
Peder Tuborgh (næstformand), Anna Louise Dolan Plaskett, Connie Hedegaard, Gitte 
Ørskou, Lieve Vermeulen, Margareta Wallin Peterson, Sarah Yde Junge, Steen Riisgaard, 
Susanne Bødker og Søren Pold 
Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirek-
tør Arnold Boon 
Gæster:  
Dekan Johnny Laursen (under punkt 3A) 
Dekan Thomas Pallesen (under punkt 3A) 
Dekan Niels Christian Nielsen (under punkt 3B) 
Dekan Allan Flyvbjerg (under punkt 3C) 
Chefkonsulent Grith Thagaard Loft, Universitetsledelsens Stab 
Kommunikations- og pressechef Anders Corell  
Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen (under punkt 4) 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab 

Udkast til referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Formanden oplyste, at dagsordenspunkt 3A om de organisatoriske konsekvenser af 
sammenlægningen udgår af dagsordnen og behandles på et kommende bestyrelses-
møde.  
 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
 
Formanden bød velkommen. 
 
2. Godkendelse af referat 
 
Sarah Yde Junge og Lieve Vermeulen ønskede i referatet af BM 2-2016 under pkt. 3A 
(profiltilpasning på Arts) indsat, at ”bestyrelsen godkendte profiltilpasningen med 
understregelse af vigtigheden af kernefaglighed og forskningsdækning. 
 
Referatet blev herefter godkendt. 
 
Formanden oplyste på spørgsmål fra Connie Hedegaard, at likviditetspolitikken ville 
blive behandlet igen på et kommende bestyrelsesmøde.  

 
3. Opfølgning på bestyrelsesseminaret (lukket punkt) 
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Brian Bech Nielsen orienterede om den fortsatte opfølgning på de strategiske sats-
ninger, der er en del af den overordnede plan for tilpasningen af Aarhus Universite-
tets dimittendprofil til samfundets fremtidige behov, herunder med ansættelse af fle-
re kandidater i den private sektor uden at svække afsætningen til den offentlige sek-
tor.  
 
Han orienterede i den forbindelse om, at de strategiske satsninger er selvstændige 
hver især, at de er drivere for profiltilpasningen af AU, og at AU med satsningerne 
samlet set vil blive mere robust, fremtidssikret og kunne bevare sit fortsatte fokus på 
kvalitet. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
A. Organisatoriske konsekvenser af sammenlægningen af sprogfage-

ne 
 
Dagsordenspunktet udgik og behandles i stedet på et kommende bestyrelsesmøde. 

 
B. Uddannelse af flere ingeniører 

 
Brian Bech Nielsen præsenterede satsningen vedrørende uddannelse af flere ingeniø-
rer, herunder at satsningens fokus er det private arbejdsmarked, hvor AU’s dialog 
med store og mellemstore virksomheder har vist, at der er et udtalt behov for flere in-
geniører og mere teknisk forskning.  
 
Han understregede, at profiltilpasningen på Arts, der blev behandlet på bestyrelses-
mødet den 26. april 2016 (BM 2-2016), og uddannelse af ingeniører er to selvstændi-
ge satsninger med to forskellige udgangspunkter.  
 
Han oplyste endvidere, at AU med satsningen vil blive et af de største optagelsesom-
råder for ingeniører, og at AU med satsningen vil sikre en fortsat stor produktion af 
diplomingeniører samt styrke og udvikle civilingeniørområdet og det tekniskviden-
skabelige forskningsområde.  
 
Han oplyste endeligt, at AU løbende vil evaluere satsningen, så den løbende afstem-
mes med rekrutteringen af studerende og medarbejdere samt arbejdsmarkedssituati-
onen.  
 
Bestyrelsen godkendte satsningen vedrørende uddannelse af flere ingeniører, idet 
den endelige beslutning dog blev taget under dagsordenspunkt 4A. 
 
C. Åbning af sundhedsvidenskab mod industrien 

 
Brian Bech Nielsen præsenterede satsningen vedrørende åbning af sundhedsviden-
skab mod industrien.  
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Han oplyste i den forbindelse bl.a., at Aarhus Universitet havde været tæt dialog med 
lægemiddelindustrien om deres behov for at ansætte flere læger, og at universitetet  
sideløbende har i gangsat et udviklingsarbejde med fokus på større synlighed og kob-
ling til beskæftigelse i lægemiddelindustrien bl.a. gennem talentprogrammer.  
 
Udviklingsarbejdet vil ikke kun styrke erhvervsretningen af lægeuddannelsen, men 
det vil også bidrage til en generel styrkelse af sundhedsvidenskab på universitetet.  
 
Bestyrelsen godkendte satsningen, idet den endelige beslutning dog blev taget under 
dagsordenspunkt 4A. 
 
D.  Samlet endelig godkendelse af de strategiske satsninger 

 
Brian Bech Nielsen opsummerede de fremlagte strategiske satsninger, herunder etab-
leringen af Nationalt Center for Skoleforskning (behandlet på BM 1-2016), profiltil-
pasningen på Arts, herunder sprogfagene og styrkelsen af businessområdet (behand-
let på BM 2-2016) samt åbningen af sundhedsvidenskab mod industrien og udvidel-
sen af ingeniørområdet (behandlet på dette møde). 
 
Han indstillede i den forbindelse, at bestyrelsen endeligt godkender de strategiske 
satsninger samlet, der også vil indebære en tilpasning af AU’s dimittendprofil til 
fremtidens behov og af det strategiske fokus på øget interaktion med den private sek-
tor.  
 
Bestyrelsen behandlede den endelige godkendelse i forbindelse med godkendelsen af 
den samlede økonomiske plan under dagsordenspunkt 4A.  
 
4. Økonomi (lukket punkt) 
 
A. Samlet økonomisk plan for 2017 - 2019 (bilag) 
 
Arnold Boon præsenterede den samlede økonomiske plan for 2017-2019 og han oply-
ste bl.a., at universitet i 2014 gennemførte en gennemgribende sparerunde, at univer-
sitetet i forlængelse heraf igangsatte en besparelse i de administrative enheder på 100 
mio. kr. for perioden 2015-2019, og at universitetet derfor i dag har et fornuftigt ud-
gangspunkt for at håndtere de økonomiske stramninger i finansloven for 2016.  
 
Han oplyste endvidere, at universitetet i 2016 har et budget i balance, men at den 
samlede økonomiske udfordring på Aarhus Universitet i årene 2017-2019 er estime-
ret til cirka 280 mio. kr. Besparelserne vil overordnet blive hentet ved at nedbringe 
udgifter til både bygninger, drift og løn – hovedsageligt ved naturlig afgang – samt 
ved at reducere universitetsledelsens strategiske midler (USM).  
 
Bestyrelsen godkendte økonomiplanen, og bestyrelsen godkendte i forlængelse heraf 
samtidig samlet de strategiske satsninger.  
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B. Økonomirapport 1  
 
Arnold Boon præsenterer økonomirapport 1 og oplyser i den forbindelse bl.a., at det 
forventede overskud er på 11 mio. kr.  
 
Overskuddet skyldes hovedsageligt STÅ fremgang på flere uddannelser, og finans-
lovstilskuddet er derfor opjusteret med 44 mio. kr. Forklaringen på STÅ fremgangen 
er formentlig, at fremdriftsreformen og afledede initiativer har ført til, at flere stude-
rende er kommet hurtigere gennem uddannelser. Samtidig er de eksterne midler ned-
justeret med 108 mio. kr., da Science and Technology (ST) har nedjusteret til et mere 
realistisk niveau på baggrund af regnskab 2015 og tidligere år.  
 
Bestyrelsen tog økonomirapporten til efterretning. 

 
5. Bestyrelsens sammensætning (lukket) 

 
Formanden oplyste, at udpegningsperioderne for formanden og Steen Riisgaard ud-
løber den 31. januar 2017, at Steen Riisgaard ønsker at blive udpeget for endnu en pe-
riode, og at formanden efter reglerne i vedtægten ikke kan genudpeges.  
 
Mads Niemann-Christensen orienterede herefter kort om udpegningsprocessen. 
 
Bestyrelsen genudpegede herefter Steen Riisgaard for en ny periode og tog oriente-
ringen om udpegningsprocessen til efterretning.  

 
6. Meddelelser  
 
Brian Bech Nielsen orienterede om: 
 
• Styringseftersyn 
• Resultaterne af den gennemførte psykiske APV 
• Analysearbejde vedrørende ph.d.-uddannelsen 
• Ministeriets godkendelse af AU’s udkast til tillæg til udviklingskontrakt 
• Analysearbejde vedrørende ph.d.-uddannelsen 
• FORSK2025: 
• Nationalt center for skoleforskning 
 
Berit Eika orienterede om: 
 
 
• Institutionsakkreditering 
• Justering af fremdriftsreformen 
• Rekrutteringsindsats 
• Kvote 2-ansøgninger 
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7. Eventuelt 
 
Der var ingen drøftelser under dette dagsordenspunkt. 
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