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 Møde torsdag den 22. februar 2018, kl. 13.00 – 17.00 i  
Aarhus Universitets bestyrelse (BM1-2018) 
 

Mødet blev holdt i Frandsensalen 
 

Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),  
Peder Tuborgh (næstformand), Anna Louise Dolan Plaskett, Gitte Ørskou, Jens Peter 
Christensen, Margareta Wallin Peterson, Line Dam Westengaard, Steen Riisgaard, Sune 
Koch Rønnow, Susanne Bødker og Søren Pold 
Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og  
universitetsdirektør Arnold Boon 
Sekretariat: Universitetsledelsens Stab (stabschef Kirsten Jensen samt under punkt 4 
og 5 chefkonsulent Grith Thagaard Loft og pressechef Anders Correll, sidstnævnte også 
under punkt 3) 

Udkast til  
referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden (åbent) 
 
Formanden bød velkommen og spurgte, om der var kommentarer til dagsordnen. Det 
var der ikke. Dagsordnen blev dermed godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat (åbent) 
 
SKR havde indsendt forslag om præcisering ift. punktet om EDU-IT, hvilket indarbej-
des i form af ”Bestyrelsen drøftede endvidere vigtigheden af at fokusere på kvaliteten 
af de re-designede kurser, og gjorde opmærksom på, at det vigtigste er processen med 
gennemgang af kurser fremfor antallet af kurser, der redesignes. Studenterrepræsen-
tanterne indstillede tillige, at man i arbejdet med at udbrede EDU-IT på Aarhus Uni-
versitet forholder sig til de etiske problemstillinger i tilknytning til learning analy-
tics”. Referatet blev godkendt med denne præcisering. 
 
3. Siden sidst (lukket) 
 
Formanden indledte punktet med erindring om, at formålet med punktet er at give en 
gensidig orientering om aktuelle emner. Orienteringen sker så vidt muligt i form af 
skriftligt udsendt materiale, der kan suppleres på mødet af det helt aktuelle. 
 
Endvidere har formanden aftalt med rektoratet, at fremover sendes relevante artikler 
mm løbende til bestyrelsen. 
 
Derefter blev følgende emner drøftet 
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- rapport fra Dansk Industri om universiteters samarbejde mm med erhvervsli-
vet 

- pressedebatten om landbrugspakken, der har medført drøftelser af forsk-
ningsfrihed mm 

- MeToo, som også er relevant ift uddannelsesinstitutioner 
- Folkemøde2018 på Bornholm 
- processen ift reakkreditering 
- forventning til Regnskab2017. 

 
4. Godkendelse af udkast til strategisk rammeaftale inkl. kort strategi-

papir forud for 2. forhandlingsmøde (lukket) 
 
Formanden opridsede tidsplanen og erindrede om bestyrelsens tidligere konklusion 
om, at det er vigtigt, at rammeaftalen giver mening internt på AU. Det udsendte ma-
teriale er tilrettet efter 1. forhandlingsmøde.  Den 14. marts er der 2. forhandlings-
møde, og formålet med drøftelsen var en forberedelse af dette møde. Bestyrelsen be-
handler emnet igen på bestyrelsesmødet den 11. april. 
 
BBN erindrede om, at handleplanerne afrapporteres til bestyrelsen på linje med de 
strategiske satsninger. 
 
Bestyrelsen gav derefter input til materialet herunder til indikatorer og målformule-
ringer. 
 
Formanden takkede for de givne input, der vil blive indarbejdet i den version, der 
sendes forud for forhandlingsmødet. Emnet drøftes som tidligere nævnt igen på be-
styrelsesmødet den 11. april, hvor programmet for bestyrelsesmødet i maj også drøf-
tes herunder genbesøg af AU’s strategi. 

 
5. Udmøntning af lov om bedre rammer for ledelse (åbent) 
 
Formanden indledte og opridsede den ikke helt simple model, ministeriet har udar-
bejdet. Der er tale om en bunden opgave, hvor bestyrelsen skal konkludere på, hvor-
dan modellen skal være på AU, så forslaget kan tilrettes og komme i høring på rele-
vante dele af AU. Det er en presset proces, da modellen skal være på plads senest den 
30. juni 2018. Formanden opridsede, hvad der vides om de andre universiteters mo-
deller. 
 
Bestyrelsen drøftede derefter det fremsendte forslag med vægt på udpegning af de 
eksterne medlemmer til udpegningsorganet. Det er ikke helt nemt at finde de rette 
parter til at stå for en bred og repræsentativ dækning. Bestyrelsen drøftede, at man 
må håbe og antage, at de udpegende parter vil påtage sig opgaven. Og at det er vigtigt, 
at det står klart for de udpegende parter, hvordan modellen er, hvilke kompetencer 
der kræves, samt hensynet til kønsbalancen. Herunder var der enighed om, at det er 
afgørende, at der ikke udpeges personer, der fortsat er politikere. 
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Formanden konkluderede, at der arbejdes videre med udpegning af 7 eksterne perso-
ner 
- 1 person udpeget af Danske Gymnasier 
- 1 forsker udpeget af de Akademiske Råd 
- 1 æresalumne udpeget af de Akademiske Råd 
- 1 person med indsigt i sundhedssektoren udpeget af Danske Regioner 
- 3 personer udpeget af arbejdsmarkedets parter i form af Beskæftigelsesrådet. 
 
Forslaget om de øvrige medlemmer af udpegningsorganet blev tiltrådt som foreslået 
(ansat, studerende og eksternt bestyrelsesmedlem). Det samme blev forslaget til sam-
mensætning af indstillingsorganet (bestyrelsesformand, eksternt bestyrelsesmedlem, 
internt bestyrelsesmedlem, ministerierepræsentant og 2 medlemmer udpeget af ud-
pegningsorganet). 
 
De studerendes repræsentanter gav udtryk for, at 4 år er for lang en periode for stu-
denterrepræsentanter, og der var enighed om, at studenterperioden nedsættes til 2 
år. 
 
Bestyrelsen drøftede repræsentationen af bestyrelsen i modellen, og det blev aftalt, at 
emnet drøftes på bestyrelsesmødet den 11. april. Herunder udarbejdes der til mødet 
en kompetencebeskrivelse til brug for drøftelsen. 
 
Formanden opridsede den videre proces. Modellen tilrettes ud fra de indkomne input 
og indarbejdes i et forslag til en samlet fremtidig vedtægt. Derefter sendes vedtægts-
forslaget i høring hos relevante parter på AU. Det bliver en forholdsvis kort hørings-
periode pga den pressede tidsplan. På bestyrelsesmødet den 11. april forelægges for-
slag til vedtægt incl. indstillings- og udpegningsmodel med henblik på bestyrelsens 
godkendelse. Efterfølgende skal ministeriet godkende vedtægten, hvorefter udpeg-
ningsprocessen kan igangsættes. Formanden understregede, at den stramme tidsplan 
gør det nødvendigt at arbejde sideløbende med at klargøre til udpegningsprocessen. 
 
De studerendes repræsentanter tilkendegav, at de havde andre forslag til vedtægts-
ændringer. BBN opridsede de småjusteringer, der er samlet op i de seneste år, og som 
har ventet på, at der ville komme grundlæggende ændringer, hvor småjusteringerne 
samtidig kunne indarbejdes med henblik på ministeriel godkendelse, hvilket sker nu. 
BBN tilkendegav, at de studerendes repræsentanter var velkomne til at fremsende de-
res forslag i dagene umiddelbart efter bestyrelsesmødet eller indsende disse via hø-
ringsprocessen. 
 
6. Campus 2.0 - råskitse til masterplan for den fysiske udvikling af Aar-

hus Universitet (lukket) 
 
Formanden gav ordet til ABo, der opridsede, hvad der var sket, siden bestyrelsen 
sidst drøftede emnet. Desuden sagde ABo, at hensigten med drøftelsen var at få en 
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pejling fra bestyrelsen på, om arbejdet går i den rigtige retning, så bestyrelsen på mø-
det den 11. april kan få forelagt en konkretiseret plan incl. den aftalte økonomiske 
analyse og plan for kommunikation og inddragelse. 
 
Bestyrelsen kom med positive tilkendegivelser og spurgte ind til, hvordan der vil ske 
inddragelse, da det ligger bestyrelsen meget på sinde, at der sker en snarlig og grun-
dig inddragelse af de dele af AU, som planen er relevant for herunder en afklaring af, 
hvad der kan og skal ske inddragelse i. ABo svarede, at det vil komme til drøftelse på 
mødet den 11. april. 
 
Bestyrelsen kom også med forslag til et par benævnelser, og ABo takkede for de gode 
input, da ordvalget er vigtigt ift at sende så præcise signaler som muligt. 
 
Der blev også erindret om at inddrage en tidligere udarbejdet plan for udvikling af 
området på Katrinebjerg. Og der blev erindret om, at der gerne skal skabes plads til 
interdisciplinære aktiviteter med henblik på krydsbefrugtning mellem forskellige fag-
miljøer. Det blev endvidere nævnt, at situationen omkring det påtænkte udbud på 
myndighedsbetjeningsområdet skal indtænkes i planen. 
 
Formanden afsluttede punktet med erindring om, at de tidligere besluttede princip-
per gælder overordnet, som pejlemærker. Og at bestyrelsen gav opbakning til at ar-
bejde videre frem mod forelæggelse af en konkretiseret plan på mødet den 11. april 
incl. en økonomisk analyse og den påtænkte plan for inddragelse. 
 
7. Uddannelsesberetning (åbent) 
 
Formanden gav ordet til BE, der opridsede processen og erindrede om, at bestyrelsen 
i 2017 fik forelagt beretningen for første gang. Siden er arbejdet med beretningen for-
bedret, og der er planer om yderligere forbedringer, når AU er kommet godt på den 
anden side af institutionsakkrediteringen. 
 
JPC spurgte til et par uforklarede indikatorer i bilaget. BE takkede for input og sørger 
for, at bilaget ajourføres. 
 
LDW foreslog, at der i fremtidige beretninger indarbejdes afsnit om studiemiljø og 
stress jf. studiemiljøundersøgelserne. BE takkede for inputtet og erindrede om, at ar-
bejdet med disse emner foregår på fakultetsniveau. 
 
GØ spurgte til formuleringer om kulturændring på Arts og om forskningsåret på HE. 
BE svarede, at Arts har arbejdet hårdt på at formindske studieoverskridelsen. Og at 
HE arbejder på fremtidig model for forskningsåret, som er udfordret pga fremdrifts-
reformen. 
 
SP roste beretningen for ikke at skjule udfordringer. Og advarede imod, at evaluerin-
ger bliver tilfredshedsundersøgelser, da svarprocent kan forventes at blive højere, 
hvis evalueringer opfattes som seriøse. BE var enig. 
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Formanden afsluttede punktet med at tilkendegive, at det er nyttigt for bestyrelsen at 
få beretningen forelagt, hvilket de gode input også havde båret præg af. 
 
8. Udpegning til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond  

(lukket) 
 
Formanden konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen om genudpegning af 
professor Peter Løchte Jørgensen for perioden 1. juni 2018 – 31. maj 2022. Bestyrel-
sen drøftede, at der ved fremadrettede udpegninger bør være større fokus på kønsba-
lancen. Det gælder også de medlemmer, der udpeges af de akademiske råd. 

 
9. Udpegning til bestyrelsen for Sandbjerg Gods (lukket) 
 
Formanden konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen om udpegning af be-
styrelsen for perioden 1. februar 2018 – 31. december 2021. Herunder, at professor 
Jørgen Albæk Jensen udtræder, og i stedet indtræder institutleder, professor Birgit 
Schiøtt. Bestyrelsen har følgende sammensætning 
 
Universitetsdirektør Arnold Boon  
Prodekan Niels Overgaard Lehmann, Arts  
Professor Birgit Schiøtt, ST 
Direktør Ole Steen Andersen, tidligere Danfoss 
Fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen  
Rektor Birthe Friis Mortensen, UCSyd  
 
10. Bestyrelsens mødeplan 2019 (åbent) 
 
Det viste sig, at ikke alle datoforslag var lige heldige. Derfor konkluderede forman-
den, at sekretariatet tager en runde og sikrer kalenderkoordinering. 
 
Endvidere viste der sig unøjagtigheder i kommunikationen omkring et par af dato-
erne/ugedagene for 2018-møderne. Sekretariatet sørger for ajourføring. 
 
11. Eventuelt (åbent) 
 
BBN gjorde opmærksom på, at AU i år fejrer sin 90-års fødselsdag. Bestyrelsen er – 
som altid - hjertelig velkommen til at deltage i årsfesten, der i år finder sted den 14. 
september. 
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