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Mødet onsdag den 4. november 2015 kl. 13.00 i Aarhus Universitets  
bestyrelse (BM 5-2015) 
 
Mødet blev holdt på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) 
i Emdrup 
  
Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie He-
degaard, Margareta Wallin Peterson, Peder Tuborgh (næstformand), Steen Riisgaard, 
Gitte Ørskou, Susanne Bødker, Søren Pold, Bertha P. Beck Mortensen, Sarah Askholm 
Junge og Andreas Birch Olsen. 
Afbud: Ingen 
Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen og prorektor Berit Eika. 
Under punkt 3 deltog: Rigsrevisor Lone Strøm samt kontorchef Tina Laigaard 
Under punkt 3, 4 og 5 deltog: Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen, AU Økonomi og 
Bygninger.  
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab 
Presse- og kommunikationschef Anders Correll, Universitetsledelsens Stab 

Referat 

 
 

 
Uden for dagsordnen  
 
Dekan Johnny Laursen bød velkommen til Emdrup og orienterede bl.a. om Em-
drupborg og Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), herunder ud-
viklingen fra Danmarks Lærerhøjskole over Danmarks Pædagogiske Universitet til 
det nuværende DPU.  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordnen blev godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat 
 
Referatet blev godkendt 
 
3. Orientering om Rigsrevisionen, rigsrevisors rolle og god, offentlig re-

visionsskik  
 
Rigsrevisor Lone Strøm orienterede om rigsrevisors rolle som revisor for selvejende 
uddannelsesinstitutioner, herunder om rigsrevisors revisionsstrategi 2015-2016 med 
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bl.a. større vægt på risikovurdering, så revisionen målrettes konkrete og væsentlige 
risici.  
 
Hun orienterede endvidere om revisionsopgaven inden for Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriets område, ligesom hun orienterede om formålet med revisionen, 
herunder at understøtte den parlamentariske kontrol med offentlige midler.  
 
Hun orienterede endvidere generelt om de større undersøgelser, som Rigsrevisionen 
gennemfører, herunder f.eks. undersøgelsen vedrørende indkøb på videregående ud-
dannelsesinstitutioner.  
 
Hun bemærkede endeligt, at hun fandt samarbejdet med både AU Økonomi og Byg-
ninger og med ekstern revisor godt, professionelt og tillidsfuldt. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
4. Opfølgning på finanslov 2016 
 
Brian Bech Nielsen orienterede om status på finanslov 2016. 
 
Han orienterede i den forbindelse bl.a. om de foreløbige økonomiske konsekvenser af 
de forventede reduktioner på landsplan af uddannelsesmidlerne, der er en følge af 
omprioriteringsbidraget på 2 pct.  
 
Han orienterede endvidere om de foreløbige økonomiske konsekvenser af reduktio-
nerne af midlerne til statslige råd, fonde og diverse puljer samt af den fortsatte ind-
fasning af dimensionering og fremdriftsreformen.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
5. Diverse økonomiske forhold (bilag) 
 
• Politik for Egenkapital 
 
Brian Bech Nielsen orienterede om baggrunden for forslaget om fastsættelse af et mål 
for egenkapitalen, herunder at et mål for egenkapitalen vil udgøre et godt langsigtet 
mål for økonomistyringen. 
 
Han indstillede på den baggrund, at der fastsættes et mål for egenkapitalen på 600 
mio. kr. med mulighed for udsving på +/- 150 mio. kr.  
 
Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen, men fastsatte i stedet efter en kort drøftelse 
målet som 10 pct. af omsætningen med mulighed for udsving på +/- 2,5 pct.  
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• Forslag om overførselsadgang 
 
Brian Bech Nielsen orienterede om baggrunden for forslaget om fastsættelse af en 
overførselsadgang, og han indstillede på den baggrund, at der fastsættes en overfør-
selsadgang på 2 pct. af omsætningen.  
 
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.  
 
Det tilføjedes, at bestyrelsen gav udtryk for ønske om at blive orienteret om den 
nærmere implementering af ordningen. 
 
• Udarbejdelse af fremtidige forecast 
 
Brian Bech Nielsen orienterede om baggrunden for forslaget om en ændret økonomi-
opfølgning, herunder bl.a. om en ændret metode for udarbejdelse af nogle af økono-
mirapporterne og en fremrykkelse af tidspunktet for forelæggelse af økonomirapport 
3. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.  

 
6. Institutionsakkreditering (bilag) 
 
Berit Eika orienterede om institutionsakkreditering, herunder bl.a. om historikken 
bag institutionsakkreditering, om de kriterier, der lægges vægt på i forbindelse med 
akkreditering og om akkrediteringsprocessen generelt.  
 
Hun orienterede endvidere om status for akkrediteringsprocessen på landsplan, lige-
som hun orienterede om status for processen på Aarhus Universitet.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
7. AU i medierne 

 
Anders Correll orienterede om Aarhus Universitets arbejde med strategisk kommu-
nikation, herunder om kommunikationsindsatsen og udviklingen af kommunikatio-
nen i mediebilledet.  
 
Han orienterede endvidere om målingen af kommunikationsindsatsen, ligesom han 
orienterede om resultatet af disse målinger, herunder i forhold til landets øvrige uni-
versiteter.  
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Han orienterede endeligt om Aarhus Universitets indsats på de sociale medier.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 
 
8. Meddelelser 

 
Brian Bech Nielsen orienterede bl.a. om: 
 
• Udflytning af statslige arbejdspladser – ”Bedre balance”. 
• Ansættelse af universitetsdirektør 
• Ny vicedirektør for AU HR.  

 
9. Eventuelt 
 

Der var ingen drøftelser under dette punkt.  
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