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Møde torsdag den 3. december 2015, kl. 13.00 i Aarhus Universitets  
bestyrelse (BM 6-2015)  
 

 

Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand),  
Peder Tuborgh (næstformand), Andreas Birch Olsen, Bertha P. Beck Mortensen, Connie 
Hedegaard, Gitte Ørskou, Margareta Wallin Peterson, Sarah Yde Junge, Susanne Bødker 
og Søren Pold.   
Afbud: Steen Riisgaard 
Desuden deltog: Kommende studentermedlem Lieve Vermeulen, rektor Brian Bech 
Nielsen, prorektor Berit Eika og kommende universitetsdirektør Arnold Boon.  
Under punkt 11 deltog pressechef Anders Corell, Universitetsledelsens Stab (US) 
Under punkt 4-7 deltog: Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen, AU Økonomi og Bygnin-
ger.  
Under punkt 6 deltog endvidere statsautoriseret revisor Henrik Kragh og statsautoriseret 
revisor Claus Lindholm Jacobsen. 
Under punkt 3 deltog: Dekan Niels Chr. Nielsen. 
Under punkt 10 deltog: Dekan Allan Flyvbjerg. 
 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, US. 

Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Formanden bød velkommen, herunder til det kommende studentermedlem af besty-
relsen, Lieve Vermeulen, der den 1. februar 2016 indtræder i stedet for Andreas Birch 
Olsen.  
 
Han oplyste, at teamleder Anna Louise Dolan Plaskett ligeledes den 1. februar 2016 
indtræder som nyt TAP-medlem af bestyrelsen i stedet for Bertha P. Beck Mortensen, 
og at VIP-repræsentanterne Søren Pold og Susanne Bødker fra samme tidspunkt er 
valgt for en ny periode (udløber den 31. januar 2020). 
 
Han oplyste endvidere, at dagsordenens punkt 11 om ny universitetsdirektør behand-
les først, og at dagsordenens punkt 7 om Rigsrevisionens rapport om løbende årsrevi-
sion på AU udsættes til næste møde, da rapporten var modtaget kort før mødet. 
 
2. Godkendelse af referat (bilag) 
 
Referatet blev godkendt. 
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3. Opfølgning på bestyrelsesseminaret (bilag) (lukket) 
 
Brian Bech Nielsen og Niels Christian Nielsen orienterede om den opfølgning, der si-
den bestyrelsesseminaret den 15. september 2015 er sket på de strategiske initiativer, 
der blev drøftet på seminaret.  
 
Det blev aftalt, at de pågældende initiativer i løbet af foråret 2016 drøftes i bestyrel-
sen, og at initiativerne forelægges samlet på bestyrelsesmødet den 14. juni 2016 (BM 
3-2016).   
 
4. Økonomirapport 3 (bilag) (lukket) 

 
Brian Bech Nielsen gennemgik hovedkonklusionerne i økonomirapport 3. 
 
Han oplyste, at Aarhus Universitet har budgetteret med balance i det almindelige 
driftsbudget for 2015 og med en ekstraordinær indtægt på 120 mio. kr. ved salget af 
bygninger på Dalgas Avenue, hvilket resulterer i et forventet overskud på 120 mio. kr.  
 
I økonomirapport 3 er det forventede overskud imidlertid 189 mio. kr., hvilket 
navnlig skyldes fakulteternes og fællesadministrationens opjusterede forventninger 
til årets resultat.  
 
Indtægter og udgifter i økonomirapporten er generelt nedjusteret i forhold til 
budgettet, hvilket bl.a. skyldes Finansministeriets udmøntning af dispo-
sitionsbegrænsningerne, de modsvarende lavere lønsatser efter overenskomst 2015 
og udmøntningen af bøden for manglende studietidsreduktion som krævet af 
fremdriftsreformen.  
 
I forhold til økonomirapport 1 er der endvidere sket en nedjustering af forventede 
indtægter og udgifter fra eksterne tilskud, idet der dog fortsat er en høj vækst i 
forventningerne til indtægter og udgifter til eksterne tilskud i 2015 sammenlignet 
med 2014.  
 
Bestyrelsen drøftede og tog økonomirapport 3 til efterretning. 
 
5. Budget 2016 (bilag) (lukket) 
 
Brian Bech Nielsen præsenterede budget 2016. 
 
Han oplyste bl.a., at Aarhus Universitets budget for 2016 viser resultatmæssig 
balance, hvilket skal ses i lyset af underskuddene i 2012-14 og det forventede positive 
resultat af 2015.  
 
Det forbedrede resultat skyldes ikke mindst den genopretningsplan, der blev 
gennemført i 2014, og  Aarhus Universitet har dermed et godt afsæt til at imødegå 
fremtidige udfordringer og imødekomme behovet for nye satsninger.  
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Budgettet viser imidlertid, at der frem mod 2019 må forventes en række 
indtægtsmæssige udfordringer, der bl.a. er en konsekvens af indførelsen af  
omprioriteringsbidraget på 2 pct., reduktionen af de statslige forskningsbevillinger på 
1,4 mia kr. samt af den fortsatte indfasning af dimensioneringen og 
fremdriftsreformen.  
 
Bestyrelsen drøftede og godkendte budgettet.  
 
6. Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder 

(bilag) (lukket) 
 
Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen gennemgik hovedpunkterne i protokollatet 
om forberedende revisionsarbejder 2015. 
 
Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning og underskrev det. 
 
7. Rigsrevisionens rapport om løbende årsrevision ved AU (bilag) (luk-

ket) 
 
Rigsrevisionens rapport var modtaget kort forinden mødet, og dagsordenspunktet 
blev derfor udsat til et kommende bestyrelsesmøde. 
 
8. Aftaler om myndighedsbetjening med Miljø- og Fødevareministeriet 

(bilag) (lukket) 
 
Brian Bech Nielsen oplyste, at der i 2016 er afsat 271,4 mio. kr. til rammeaftalens 
opgaveportefølge inden for jordbrugs- og fødevareområdet, og at der var afsat 276,9 
mio. kr. i 2015.  
 
Han oplyste endvidere, at der i 2016 er afsat 121,2 mio. kr. til rammeaftalens 
gennemførelse inden miljø- og energiområdet, og at der var afsat 123,4 mio. kr. i 
2015.  
 
Reduktionerne på de to områder er en konsekevens af det almindelige effek-
tiviseringskrav på 2 pct. af bevillingerne i staten.  
 
Han orienterede herefter om status for forhandlingerne om begge aftaler.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede formanden til på 
bestyrelsens vegne at underskrive aftalerne.  
 
9. Tillæg til udviklingskontrakten – nyt mål om øget regionalt viden-

samarbejde (bilag) (lukket) 
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Formanden orienterede om baggrunden for regeringens ønske om i et tillæg til udvik-
lingskontrakten at indsætte et nyt mål om øget regionalt vidensamarbejde.  
 
Brian Bech Nielsen præsenterede herefter rammerne for det nye mål, der skal erstatte 
målet om social mobilitet. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter rammerne for det nye mål og bemyndigede Brian Bech 
Nielsen til at færdiggøre arbejdet med udkastet, der efter færdiggørelsen vil blive ud-
sendt til bestyrelsen med henblik på at modtage bestyrelsens bemærkninger. 
 
10. Sammenlægning af Institut for Odontologi med Skolen for klinik-

assistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere (SKT) (bilag)  
 
Allan Flyvbjerg præsenterede en model for sammenlægningen af Odontologi og SKT, 
herunder resultatet af den yderligere inddragende proces, der havde været iværksat, 
siden forslaget om sammenlægningen havde været forelagt bestyrelsen den 17. juni 
2015 (BM 3-2015).  
 
Han redegjorde således bl.a. for behovet for sammenlægningen, resultatet af den vi-
sionsproces, der var gennemført blandt medarbejderne på Odontologi og SKT, gevin-
sterne ved sammenlægningen og den påtænkte organisering af og økonomien i det 
nye Institut for Odontologi og Oral Sundhed. 
 
 Bestyrelsen drøftede og godkendte herefter forslaget om sammenlægning.  
 
11. Ny universitetsdirektør (lukket punkt) 
 
Formanden præsenterede fakultetsdirektør Arnold Boon, Københavns Universitet, 
som bestyrelsen efter indstilling fra rektor havde besluttet at ansætte som universi-
tetsdirektør med tiltræden den 1. januar 2016.   
 
Arnold Boon fik herefter lejlighed til at præsentere sig selv.  
 
12. Meddelelser 

 

Brian Bech Nielsen orienterede om følgende: 
 
• Møderne med de østjyske medlemmer af Folketinget 
• MatchPoints 
• Aarhus Symposium 
• Forslag om lov om ændring af fondsbeskatningsloven 
• Aftale om justering af fremdriftsreformen 
• Reform af SEA-ordningen. 
 
13. Eventuelt 
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Formanden takkede Bertha P. Beck Mortensen og Andreas Birch Olsen for deres ind-
sats i forbindelse med deres medlemskab af bestyrelsen.  
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