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Møde: fredag den 16. september 2016 kl. 10.30 – 12.00  
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2016)  
 

Mødet blev holdt på Sandbjerg Gods. 
 

Deltagere:  
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 
Sekretariat: Stabschef Kirsten Jensen (pkt. 1-3), pressechef Anders Correll (pkt. 1-3) og 
chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab. 

Referat (udkast) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Formanden bød velkommen. 
 
Dagsordnen blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat  

 
Referatet blev godkendt.  

 
3. Opsamling fra seminaret m.v. 

 
Formanden samlede op på seminaret, der blev afsluttet med følgende konklusio-
ner: 
 
Status for AU 
 
• Bestyrelsen tog orienteringen om optaget i 2016 samt status for relevans (be-

skæftigelse) og forbruget af eksterne midler til efterretning og noterede sig, at 
der er tale om et godt udgangspunkt for Aarhus Universitet.  

 
• Bestyrelsen tilsluttede sig vedrørende optag, at: 

o en af indikatorerne for optag ændres, således at der er fokus på at øge an-
delen af 1. prioritetsansøgninger fra Region Midtjylland, Region Nordjyl-
land og Region Syddanmark. 
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o markedsføringen målrettet kommende studerende får et tydeligt budskab 
om faglighed, fællesskab og fremtid, og at budskabet kommunikeres tyde-
ligt på alle platforme. 

o der udarbejdes en samlet plan for bedre overgang fra uddannelse til job 
(”Karriereklar”). 
 

Eksterne midler 
 
• Bestyrelsen bad rektor fremlægge forslag til konkrete tiltag med henblik på at 

styrke hjemtaget og forbruget af eksterne midler. 
 
Kommende indsatsområder 
 
• Bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes videre med at ændre dimittendpro-

filen og udbygge erhvervssamarbejdet gennem kommende indsatsområder, 
herunder digitalisering (øget produktion af datalogi- og it-dimittender), bro-
bygning til erhvervslivet, spin-out samt innovation og forskningssamarbejde 
med virksomheder.  

 
• Bestyrelsen bad rektor om at fremlægge en plan for universitetets fremtidige 

indsats for at øge antallet af dimittender inden for datalogi og it, herunder en 
styrkelse af de faglige miljøer og af rekrutteringen af nye studerende, herun-
der overvejelser om tværdisciplinære tiltag og gentænkning af optagelseskri-
terier.  

 
• Bestyrelsen bad rektor om at fremlægge en plan på bestyrelsesseminar i 2017 

for organisering af samarbejdet med erhvervslivet på hele universitetet. 
 

• Bestyrelsen tog orienteringen om Forskningsfondens eventuelle indsats på 
spin-out-området til efterretning og bad i den forbindelse om at blive oriente-
ret om indsatsen, når der måtte være nyt. 

 
• Bestyrelsen vil få forelagt en status for det videre arbejde med de kommende 

indsatsområder på BM 6-2016. 
 

Campus 2.0 
  

• Bestyrelsen tilsluttede sig, at der arbejdes videre med strategien for AU’s fysi-
ske rammer (Campus 2.0) med det sigte at skabe et sammenhængende, mo-
derne og levende campusmiljø. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om, at be-
styrelsen vil blive opdateret på halvårlig basis og første gang på BM 6-2016, 
og at bestyrelsen vil blive inddraget i bygningsmæssige beslutninger i over-
ensstemmelse med universitetets vedtægter.  
 

• Bestyrelsen besluttede, at der senest i januar 2017 skal holdes et seminar, 
hvor bestyrelsen skal have en overordnet drøftelse af, hvordan den nye, sam-
menhængende campus kan indrettes med fokus på at skabe et tværdiscipli-
nært og internationalt campusmiljø. Bestyrelsen bad om, at der til brug for 
disse drøftelser foretages en analyse af den sandsynlige, demografiske udvik-
ling i det fremtidige optag. 
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Status for strategiske satsninger 
 
• Bestyrelsen tog orienteringen om status for de vedtagne strategiske satsnin-

ger (ændret dimittendprofil) fra juni 2016, herunder profiltilpasningen på 
Arts, styrkelsen af business-området, styrkelsen af ingeniørområdet og åb-
ningen af sundhedsvidenskab mod industrien, til efterretning.  
 

• Bestyrelsen tilsluttede sig samtidig forslaget til, hvordan der fremover vil bli-
ve fulgt op på de vedtagne strategiske satsninger. I den forbindelse tilsluttede 
bestyrelsen sig, at bestyrelsesseminaret fremover holdes i juni. 

 
 

Myndighedsbetjening 
 

• Bestyrelsen tog orienteringen om myndighedsbetjening til efterretning. 
  

4. Økonomi (lukket punkt) 
 

A. Økonomirapport 2 
 
Arnold Boon præsenterede økonomirapport 2. 
 
Han oplyste i den forbindelse bl.a., at rapporten fastholder driftsresultatet fra 
økonomirapport 1, men skønner  – på baggrund af udviklingen i de finansielle po-
ster - en resultatforbedring fra 11 mio. kr. i økonomirapport 1 til 30 mio. kr.  
 
Universitetet forventer flere STÅ-indtægter og en lille forskydning i forbrugsmøn-
stret i form af flere lønomkostninger og færre øvrige driftsomkostninger. Endvide-
re er usikkerheden om årets færdiggørelsesbonus og en eventuel fremdriftsbøde 
uforandret. 
 

 Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning. 
 

B. Investeringspolitik 
 
Arnold Boon præsenterede den reviderede investeringspolitik, hvori der er indsat 
bestemmelser om, at AU’s investeringer skal følge FN´s ”Principles of Responsible 
Investing” (PRI), der giver retningslinjer for, at der ikke investeres i selskaber som 
beskæftiger sig med kul, atomvåben og ammunition.  
 
Bestyrelsen tiltrådte investeringspolitikken. 

 
C. Orientering om finanslovsforslag 2017 
 
Arnold Boon orienterede om forslaget til finanslov 2017, herunder de umiddelba-
re konsekvenser af finanslovsforslaget for AU.  
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Han oplyste i den forbindelse, at forslaget ændrer ikke ved de økonomiske vilkår, 
som er beskrevet i økonomiplanen, og som blev vedtaget på BM 3-2016.  
 
Forslaget for viderefører bevillingsprincipperne og –vilkårene fra finanslov 2016, 
herunder bl.a. 2%’s årlige omprioriteringsbidrag på bl.a. uddannelsesbevillinger, 
stabile basisforskningsmidler og konkurrencemidler på 555 mio. kr., der skal for-
handles under efterårets finanslovsforhandlinger. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
5. Bemyndigelse af formanden vedr. udbud af revisionsydelser for Aar-

hus Universitet 
 

Arnold Boon præsenterede forslaget om at bemyndige bestyrelsesformanden til at 
afslutte udbudsforretningen vedrørende udbud i efteråret 2016 af AU’s revisions-
ydelser.  
 
Bestyrelsen bemyndigede herefter bestyrelsesformanden til at varetage udbuddet.  
 

6. Orientering om årets ansøgninger og optag 
 
Punktet blev drøftet på bestyrelsesseminaret den 15. september 2016 og udgik 
derfor af dagsordenen. 

 
7. Evaluering af bestyrelsens arbejde (lukket punkt) 

 
Formanden orienterede om resultatet af den gennemførte evaluering.  
 
Bestyrelsen tog efter en drøftelse orienteringen til efterretning.  

 
8. Bestyrelsens sammensætning (lukket punkt) 
 

Formanden orienterede om status for den proces, der er igangsat med henblik på, 
at bestyrelsen kan udpege et nyt eksternt medlem af bestyrelsen.  
 
Han orienterede endvidere om, at der til brug for afgivelse af indstilling til besty-
relsen er nedsat et indstillingsorgan, der består af følgende: 
 
• Bestyrelsesformand Michael Christiansen (formand) 
• Bestyrelsesnæstformand, Chief Executive Officer Peder Tuborgh, Arla Foods 
• Chief Executive Officer and President Bjerne Clausen, Haldor Topsøe A/S, 

(udpeget af dekanerne fra ST og HE)  
• Departementschef Uffe Toudal Pedersen (udpeget af dekanerne fra BSS og 

ARTS) 
• Professor Helle Prætorius, Institut for Biomedicin (udpeget af formandsfor-

samlingen for de Akademiske Råd) 
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• Professor Bobby Zachariae, Institut for Psykologi (udpeget af formandsfor-
samlingen for de akademiske råd) 
 

Indstillingsorganet holdt sit første møde den 14. september 2016 og indhenter 
herefter forslag til et nyt udefrakommende bestyrelsesmedlem fra bl.a. de akade-
miske råd, bestyrelsesmedlemmerne, advisory boards, aftagerpaneler og rådgiv-
ningspaneler og ved meddelelse på universitetets hjemmeside.  
 
Indstillingsorganet holder sit næste møde den 7. november 2016, hvor indstil-
lingsorganet vil drøfte de modtagne forslag. 
 
Når drøftelserne i indstillingsorganet er afsluttet, vil indstillingsorganet afgive 
indstilling til bestyrelsen, der senest på møde den 7. december 2016 (BM 6-2016) 
skal udpege det nye udefrakommende bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

9. Meddelelser  
 

Brian Bech Nielsen orienterede om følgende: 
 

• Uddannelsesministerens besøg på AU den 5. september 2016 
 
• Rapporten (Nextpuzzle) om styringseftersyn 
 
Berit Eika orienterede om: 
 
• Status for institutionsakkreditering herunder det kommende audittrail 

 
• Fremdriftsreform II 

 
10. Eventuelt 

 
Der var ingen drøftelser under dette punkt.  
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