
Aarhus Universitet 
Tlf .: 
Fax: 
E-mail:  

 
Dato: 16. september 2015 
Sags nr.:  
Ref:  MCNC 

Side 1/4 

Møde onsdag den 16. september 2015, kl. 09.00-11.30 
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2015) 

Mødet blev holdt på Sandbjerg Gods. 

Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie He-
degaard, Margareta Wallin Peterson, Steen Riisgaard, Peder Tuborgh (næstformand), 
Gitte Ørskou, Susanne Bødker, Søren Pold, Bertha P. Beck Mortensen, Sarah Askholm 
Junge og Andreas Birch Olsen. 
Desuden deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdi-
rektør Jane Kraglund. 
Sekretariat:  Chef for Analyse og Politik, Grith Thagaard Loft, Universitetsledelsens 
Stab (US) og chefjurist Mads Niemann-Christensen (US). 

Referat  

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

Formanden bød velkommen, herunder til det nye medlem af bestyrelsen, lektor
Søren Pold (Arts), der er indtrådt i bestyrelsen i stedet for lektor Peter Bugge
(Arts) i resten af dennes udpegningsperiode (udløber den 31. januar 2016).

2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

3. Opsamling fra seminaret m.v.

Formanden samlede op på bestyrelsesseminaret, der blev afholdt dagen før. Han
tilkendegav i den forbindelse bl.a., at der havde været tale om et velgennemført og
velforberedt seminar.

4. Økonomirapport 2 (lukket punkt)

Jane Kraglund gennemgik hovedkonklusionerne i økonomirapport 2.
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Hun oplyste, at alle fakulteter og fællesadministrationen overholder de udmeldte 
resultatmål. Den ekstraordinære indtægt i 2014 i form af provenuet fra salget af 
Dalgas Avenue er realiseret bedre end budgetteret, og det endelige resultat for-
ventes derfor at blive et overskud på 127 mio. kr. i stedet for de budgetterede 120 
mio. kr.   
 
I økonomirapport 2 er indtægter og udgifter generelt nedjusteret i forhold til 
budgettet, hvilket skyldes Finansministeriets udmøntning af dispositionsbe-
grænsningen samt de modsvarende lavere lønsatser efter overenskomst 2015 og 
en nedjustering af forventningerne til uddannelsestilskud. 
 
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.  
 
I økonomirapport 2 er det forudsat, at alle USM-midler anvendes i 2015. Hvis 
denne forudsætning ikke holder, kan det medføre, at overskuddet bliver større 
end forventet i økonomirapport 2. 

 
Bestyrelsen drøftede økonomirapport 2 og tog rapporten til efterretning. 

 
5. Årets ansøgninger og optag 

 
Berit Eika orienterede om årets ansøgninger og optag ved Aarhus Universitet.  
 
Hun oplyste bl.a., at Aarhus Universitet i 2015 modtog 9.587 1. prioritetsansøg-
ninger til bacheloruddannelserne, hvilket er en stigning i forhold til 2014, hvor 
universitetet modtog 8.958 1. prioritetsansøgninger.  
 
Aarhus Universitets andel på landsplan af det samlede antal 1. prioritetsansøg-
ninger i 2015 udgør 22 pct., hvilket er en stigning på 1 procentpoint i forhold til 
2014.  

 
I 2015 modtog Aarhus Universitet 14.043 ansøgninger til kandidatuddannelserne, 
hvilket i forhold til 2012 udgør en stigning på 49 pct. svarende til 4.645 flere an-
søgninger, og det ser således ikke umiddelbart ud til, at dimensioneringen har 
påvirket antallet af ansøgere.  
 
I 2015 tilbød Aarhus Universitet 7.308 pladser på bacheloruddannelserne, hvilket 
udgør en stigning i forhold til 2014, hvor er blev tilbudt 7.198 pladser.  
 
Hun orienterede endvidere om udviklingen i adgangskvotienterne på bachelor-
uddannelserne og oplyste i den forbindelse bl.a., at de fem højeste adgangskvoti-
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enter i 2015 var henholdsvis Medicin (11,0), Psykologi (10,9), Molekylær Medicin 
(10,9), Antropologi (10.4) og Odontologi (10,1).  
 
I 2014 udgjorde Aarhus Universitets andel af sektorens optagne kandidatstude-
rende 22%, og en opgørelse over optaget på kandidatuddannelserne i 2015 udar-
bejdes først efter 1. oktober 2015. 
 
Hun orienterede endvidere om rekrutteringsarbejdet, der er mere offensivt og 
synligt end tidligere. Aarhus Universitet ønsker således at markere universitetets 
særlige styrkeområder, herunder høj faglighed, stærke faglige fællesskaber og go-
de fremtidsmuligheder for de studerende efter endt uddannelse.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
6. Orientering om finanslov 2016 (lukket punkt) 
 

Jane Kraglund orienterede om status for finanslov 2016, herunder at regeringen 
den 24. august 2015 fremlagde et teknisk finanslovsforslag for 2016.  
 
Hun forventede, at det egentlige finanslovsforslag ville komme til at indeholde et 
omprioriteringsbidrag, der vil reducere Aarhus Universitets uddannelsesbevilling 
og bevilling til andre formål med 2 pct. årligt.  
 
Omprioriteringsbidraget kommer oven i det eksisterende omstillingspuljebidrag, 
der årligt reducerer universitetets bevillinger og takster med 2 pct., men som om-
fordeles  inden for sektoren.   
 
I modsætning hertil forventes omprioriteringsbidraget ikke omfordelt i sektoren.  
 
Hun redegjorde endvidere kort for de forventede økonomiske konsekvenser af 
omprioriteringsbidraget.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

7. Meddelelser 
 

Brian Bech Nielsen orienterede om følgende: 
• Uddannelsesministeriets tilsyn med Aarhus Universitet 

 
Berit Eika orienterede om: 
• Status på akkreditering 
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8. Eventuelt 
 
Formanden oplyste, at Jane Kraglund med udgangen af september 2015 fratræ-
der stillingen som universitetsdirektør, da hun den 1. oktober 2015 skal tiltræde 
en stilling som direktør for Region Syddanmark. Han takkede på bestyrelsens 
vegne hende for indsatsen.  

 


