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Mødet torsdag den 7. december  2016 kl. 13.00 -17.00  
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 6-2016)  
 
Mødet blev holdt i Frandsensalen 
 
Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand),  
Peder Tuborgh (næstformand), Anna Louise Dolan Plaskett, Connie Hedegaard, Git-
te Ørskou, Lieve Vermeulen, Margareta Wallin Peterson, Sarah Yde Junge, Steen 
Riisgaard, Susanne Bødker og Søren Pold 
Afbud: Ingen 
Desuden deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universi-
tetsdirektør Arnold Boon 
Gæster: Dekan Thomas Pallesen under punkt 5 og vicedirektør Niels Jørgen Ras-
mussen, AU Økonomi og Bygninger, under punkt 6 og 7 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab 

  
Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Formanden bød velkommen, herunder til det kommende, nye studentermedlem 
Sune Koch Rønnow.  
 
Formanden bemærkede, at dagsordnen var ændret i forhold til den udsendte. 
Punkt 9 var således ændret til ”Udpegning af nyt, udefrakommende bestyrelses-
medlem”, og punkt 11 var ændret til ”Orientering om overvejelser om at sammen-
lægge AU Library med Det kongelige bibliotek (nu Nationalbiblioteket).  
 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
2. Godkendelse af referat  
 
Bestyrelsen godkendte referatet. 
 
3. Opfølgning på bestyrelsesseminaret september  2016 (lukket 

punkt) 

Brian Bech Nielsen oplyste indledningsvist, at bestyrelsen på dette møde ville 
modtage en status for de kommende indsatsområder og de fastlagte måltal, der 
fremadrettet vil danne rammen for opfølgning på satsningerne. 

• Digitalisering/datalogi 
 
Brian Bech Nielsen oplyste, at der er igangsat en proces på Science and Technolo-
gy med henblik på, at der udarbejdes en plan for universitetets fremtidige indsats 
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på området. Planen vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet den 9. juni 2017 (BM 
3-2017) 
 
• Udvikling og organisering af samarbejdet med erhvervslivet 
 
Brian Bech Nielsen oplyste, at spørgsmålet om udviklingen og organiseringen af 
samarbejdet med erhvervslivet drøftes på fakulteterne, i forskningsudvalget og i 
universitetsledelsen, og at en plan herfor vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet 
den 23. februar 2017 (BM1-2017). 
  
•  Campus 2.0 

Arnold Boon gennemgik progammet for idedagen den 16. januar 2017.  

Han oplyste i den forbindelse bl.a., at bestyrelsen på idédagen skal have en over-
ordnet drøftelse af, hvordan det nye, sammenhængende campus kan indrettes 
med fokus på at skabe et tværdisciplinært og internationalt campusmiljø. 

• Opfølgning på indikatorer for de fem strategiske satsninger vedtaget på BM 
4-2016 

Brian Bech Nielsen præsenterede måltallene for de strategiske satsninger. 

Han oplyste i den forbindelse bl.a., at fremtidig afrapportering vil ske kvartalsvist 
i universitetsledelsen og årligt i bestyrelsen i forbindelse med fremlæggelse af års-
rapporten – første gang på bestyrelsesmødet den 5. april 2017 (BM2-2017).  

• Demografisk udvikling i det fremtidige optag 

Berit Eika præsenterede resultatet af den analyse af den sandsynlige, demografi-
ske udviling i det fremtidige optag, som bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 16. 
september 2016 (BM 4-2016) anmodede om. 

Hun præsenterede i den forbindelse forløb for ansøgninger og optag og med afsæt 
heri, præsenterede hun prognoserne for den sandsynlige demografiske udvikling 
og analyser af mulige konsekvenser for det fremtidige optag. 

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og udtrykte tilfredshed med pla-
nerne for den fremtidige strategiske opfølgning. 

4. Indsatsområdet karriereklar/brobygning (lukket punkt) 
 
Berit Eika præsenterede baggrund, formål og det overordnede indhold af sats-
ning, ligesom hun fremlagde de enkelte elementer i satsningen (præsentation). 
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Hun oplyste i den forbindelse, at målet med satsningen er fra 2017 at gøre dimit-
tenderne yderligere karriereklar og dermed understøtte en bedre overgang fra 
uddannelse til job.  
 
Målet skal nås ved at tydeliggøre karriereperspektivet ved rekruttering og studie-
start, herunder ved at sætte karrieresigtet i spil allerede ved uddannelsesvalg og 
rekruttering.  
 
Endvidere skal målet nås gennem aktiviteter under studiet i samspil med aftage-
re, herunder gennem bedre inddragelse af eksterne interessenter i udddannelses-
arbejdet og øget samarbejde med arbejdsmarkedet om uddannelseselementer.  
 
Endeligt skal målet nås gennem en forbedring af de studerendes indsigt i opnåede 
kompetencer, herunder bl.a. ved at tilbyde de studerende karrierearrangementer, 
der sætter den studerendes faglige viden og færdigheder i spil.   
 
Hun oplyste endvidere, at satsningen iværksættes med universitetets politik for 
kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet som fundament, og at satsningen der-
med omfatter det samlede uddannelsesforløb, herunder rekrutteringen af de stu-
derende.  
 
Bestyrelsen var enig om, at Aarhus Universitet er et universitet og ikke en er-
hvervsskole, og at kernefaglighed derfor er vigtig.  
 
Bestyrelsen tilsluttede sig efter en drøftelse satsningen. 
 
5. Sammenlægning af Institut for Erhvervskommunikation og Insti-

tut for Virksomhedsledelse – udløber af tidligere beslutning om 
flytning af de merkantile sprogfag fra Aarhus BSS til ARTS (lukket 
punkt) 

 
Brian Bech Nielsen gennemgik baggrunden for forslaget om sammenlægningen 
og oplyste i den forbindelse bl.a.,  at det efter sammenlægningen af de merkanti-
le- og artssprogfagene umiddelbart var vurderingen, at Institut for Erhvervs-
kommunikation ville blive for lille og for sårbart, og at instituttet derfor burde 
indlejres som en sektion i Institut for Virksomhedsledelse.  
 
Han oplyste endvidere, at der siden bestyrelsesmødet i juni (BM 4-2016) er gen-
nemført en medinddragelsesproces med sigte på at afdække, hvilke vilkår der 
ifølge medarbejdere og studerende ville tage højde for de tidligere rejste bekym-
ringer og blive en god ramme for sammenlægningen, og at der efter udarbejdel-
sen af disse vilkår nu er opbakning til sammenlægningen. 
 
Sarah Yde Junge oplyste, at hun var enig i beslutningen om sammenlægning, men 
at der efter hendes og de studerendes opfattelse havde været tale om en forhastet 
proces, hvor konklusionen i et vist omfang havde været givet på forhånd.  
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Thomas Pallesen oplyste, at der havde været tale om en intensiv proces, og at 
processen var blevet fastlagt i fællesskab blandt medarbejdere og studerende.  
 
Han oplyste endvidere, at han i den forbindelse havde været tydelig i sin udmel-
ding, men at der havde været tale om en grundig proces, hvor alle var blevet invi-
teret til at drøfte indstillingen.  
 
Bestyrelsen tog til efterretning, at enkelte bestyrelsesmedlemmer udtrykte kritik 
af processen, og efter en kortere drøftelse tiltrådte bestyrelsen indstillingen.  
 
6. Budget 2017 (lukket punkt) 
 
Arnold Boon præsenterede budgettet og oplyste i den forbindelse, at Aarhus Uni-
versitet med budget 2017-2020 imødeser en periode med stagnerende til let fal-
dende indtægter. 
 
Han oplyste endvidere, at universitetet har et godt udgangspunkt for at imødegå 
udfordringerne med et realiseret overskud i 2015 på 53 mio. kr. og et forventet 
overskud i 2016 på 93 mio kr. ifølge økonomirapport 3. 
 
Han oplyste endelig, at elementerne fra økonomiplanen og de strategiske sats-
ninger, der blev præsenteret og vedtaget af bestyrelsen på mødet den 14. juni 
2016 (BM 4-2016), er indarbejdet i budgettet. 
 
Bestyrelsen godkendte efter en kortere drøftelse budgettet.  
 
7. Institutionsrevisors protokollat af forberedende revisionsarbejder 

(lukket punkt) 
 
Formanden bemærkede kort, at det af protokollatet fremgår, at AU’s regnskabs-
systemer som helhed giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsregnska-
bet, og at revisionen ikke er blevet opmærksom på forhold, der kan give anled-
ning til forbehold eller supplerende oplysninger.  
 
Bestyrelsen underskrev herefter protokollatet. 
 
8. Aftaler om myndighedsbetjening med Miljø- og Fødevareministe-

riet (lukket punkt)  
 
Brian Bech Nielsen oplyste at Miljø- og Fødevarerministeriet i forlængelse af 
oprettelsen af ministeriet (sammenlægningn af miljø og fødevarer) har foretaget 
et serviceeftersyn af anvendelsen af forskningsbaseret myndighedsbetjening.  
 
Han oplyste samtidig, at der som et resultatet af serviceeftersynet, der 
gennemføres med inddragelse af AU, DTU og KU, vil blive indgået én 
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rammeaftale med hvert af universiteterne, og at der til rammeaftalen tilknyttes et 
antal underliggende ydelsesaftaler.  
 
Rammeaftalen for AU vil således blive tilknyttet seks fagligtorienterede 
ydelsesaftaler, herunder Planteproduktion, Husdyrsproduktion, Natur- og 
Vandmiljø, Fødevarekvalitet og Forbrugeradfærd, Luft, Emissioner og 
Risikovurdering og Arktis.  
 
Forhandlingerne foregår i en god atmosfære, og parterne er enig om, at der skal 
indgås en rammeaftale og ydelsesaftaler, som begge parter er tilfredse med.  
 
Han oplyste endvidere, at der samtidig er nogle standardkontrakter, hvor der har 
været behov for at justere og tydeliggøre kontrakternes bestemmelser om 
åbenhed og tavshedspligt. Også disse forhandlinger foregår i en atmosfære af 
gensidig forståelse.  
 
Han oplyste samtidig, at begge parter er åbne for at enkeltelementer i aftalen kan 
udskydes til rulningen af aftalen for 2018-2021, hvis forhandlingerne ikke bliver 
færdige inden årsskiftet. 
 
Han oplyste endelig, at der i 2016 er afsat kr. 271,4 mio. kr. til rammeaftalen 
inden for jordbrugs- og fødevareområdet og 121,2 mio. kr. til rammeaftalen inden 
for miljø- og energiområdet. I alt 392,6 mio. kr.  
 
Af finansloven fremgår det, at rammen for 2017 udgør 386,6 mio. kr. og i de 
efterfølgende BO-år henholdsvis 375,9, 368,2 og 360,9 mio. kr. Denne reduktion 
er udtryk for det almindelige effektiviseringskrav på 2% af bevillinger i staten.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede 
bestyrelsesformanden til at underskrive den færdige rammeaftale.  
 
9. Udpegning af nyt, udefrakommende bestyrelsesmedlem (lukket 

punkt) 
 
Bestyrelsen valgte højesteretsdommer, professor, dr. jur. Jens Peter Christensen 
som nyt, udefrakommende medlem af bestyrelsen fra den 1. februar 2017.   
   
10. Samling af Institut for Fødevarer i nyt lejemål i Agro Foodpark 

(lukket punkt) 
 
Arnold Boon præstenterede forslaget om at samle Institut for Fødevarer i et nyt 
lejemål i Agro Foodpark. 
 
Han oplyste i den forbindelse bl.a., at Science and Technology vurderer, at sam-
lingen vil medføre et styrket og samlet forskningsmiljø for AU’s fødevareforsk-
ning, en placering i et område, hvor andre væsentlige fødevarerelaterede aktivite-
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ter er igangsat, og som FOOD kan drage fordel af, et styrket erhvervssamarbejde, 
og et fortsat beredskab til myndighedsbetjening med forøget samarbejde i forhold 
til andre kompetencer på Aarhus Universitet.  
 
Samlingen vil endvidere efter Science and Technologys vurdering medføre en tæt 
integration af Institut for Fødevarer i universitetets øvrige forsknings- og uddan-
nelsesmiljøer i Universitetsparken, og at det dermed vil være let for studerende 
og forskere at indgå i interdisciplinære aktiviteter.  
 
Samtidig vil samlingen medføre færre driftsomkostninger, herunder navnlig på 
baggrund af mere effektive og driftsøkonomiske bygninger og faciliteter og færre 
transportudgifter.  

Han oplyste endvidere, at samlingen vil medføre behov for opførelse af en kontor- 
og laboratoriebygning samt væksthuse, ligesom den medfører behov for køb af 
forsøgsjord.  

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) har under nogle forudsætnin-
ger tilkendegivet, at de vil være indstillet på at opføre byggeriet. 

Samlingen er tæt på at være udgiftsneutral for ST.  

Han oplyste endeligt, at overvejelserne om at flytte Bioscience fra Roskilde til 
Emdrup er resulteret i, at Bioscience forbliver i Roskilde.  

Bestyrelsen tiltrådte, at der indgås aftale med FEAS A/S om opførelse af et leje-
mål i Agro Food Park i Skejby med henblik på at samle Institut for Fødevarer 
(FOOD), og at AU indgår en aftale med FEAS om leje af lejemålet.  
 
11. Orientering om overvejelser om at sammenlægge AU Library med 

Det Kongelige Bibliotek (nu Nationalbiblioteket) (lukket punkt) 

Arnold Boon orienterede om overvejelserne om at sammenlægge AU Library med 
Nationalbiblioteket.  

Han oplyste i den forbindelse bl.a., at Aarhus Universitet (AU) med etableringen 
af AU Library i 2012 virtuelt fusionerede med Statsbiblioteket, således at alle bib-
lioteksressourcer fremstår som én organisation for brugerne. Statsbiblioteket bli-
ver pr. 1. januar 2017 fusioneret med Nationalbiblioteket.  

Der er nedsat en arbejdsgruppe til overvejelserne om sammenlægningen, og de-
res indledende sonderinger tyder på, at en overdragelse vil være mest fordelagtig 
for den fremtidige biblioteksbetjening af AU.  

Det indgår som en forudsætning i arbejdsgruppens overvejelser, at AU’s stude-
rende og forskere ikke oplever ændringer i niveauet for biblioteksservice, at nær-
heden til fagmiljøerne fastholdes, og at fakulteterne skal sikres løbende mulighed 
for at justere indhold og niveau af biblioteksbetjeningen.  
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Han oplystede endvidere, at universitetsledelsen på baggrund af arbejdsgruppens 
konklusioner har truffet en principbeslutning om, at AU’s biblioteksfunktioner 
skal overdrages til det nye, fusionerede Kongelige Bibliotek pr. 1. april 2017.  

Universitetsledelsen ønsker bred involvering af videnskabelige og administrative 
medarbejdere, inden sagen senere forelægges bestyrelsen til beslutning.  

Bestyrelsen tog efter en kort drøftelse orienteringen til efterretning.  

12. Meddelelser 
 
Brian Bech Nielsen orienterede om følgende: 
 
• Status for arbejdet med national sprogstrategi 
 
• Aftalen med Business Region Aarhus 
 
Berit Eika orienterede om følgende: 
 
• Skolepsykologsagen 

• Institutionsakkreditering (audit trail) 

13. Eventuelt 
 
Der var igen drøftelser under dette punkt.  
 
Bestyrelsesmøder i 2017: 
 
BM 1-2017: 23. februar 
BM 2-2017: 5. april 
BM 3-2017: 8. – 9. juni 
BM 4-2017: 27. oktober 
BM 5-2017: 12. december 
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