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Møde onsdag den 26. februar 2014, kl. 13.00  
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2014) 
 
Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Ma-
riann Fischer Boel, Margareta Wallin Peterson, Steen Riisgaard, Gitte Ørskou, 
Peter Bugge (fra punkt 4.A.), Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Heidi 
Klokker Andersen og Andreas Birch Olsen.  
Afbud: Peder Tuborgh (næstformand) 
Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og 
universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.  
Under punkt 4 deltog:  
Planlægningschef Charlotte Lyngholm. 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen og chefkonsulent Tove 
Bæk Jensen. 
 

REFERAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dagsorden 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

2.  Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmødet den 18. december 
2013 (BM 6-2013)  
 

3.  Status på regnskab 2013, budget 2014 og besparelsesplaner (lukket 
punkt) 
 

4.  Byggesager (lukket punkt)  
A. Procesplan for udarbejdelse af Masterplan for Aarhus 

Universitet  
B. Forberedende anlægsarbejder til tunnelforbindelser under 

Nørrebrogade  
 

5.  Stillingen som prorektor for uddannelse (lukket punkt) 
 

6.  Bestyrelsens mødeplan 
 

7.  Meddelelser fra   
- Formanden  
- Rektor, prorektor og universitetsdirektør  
 

8.  Eventuelt 
 

 

 
 



 
 

    

Side 2/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Bestyrelsen indledte mødet med en lukket drøftelse. Bestyrelsen besluttede, efter ind-
stilling fra rektor, og med henblik på at sikre kontinuiteten i en tid med store udfor-
dringer, at igangsætte processen med at finde en afløser for universitetsdirektør Jør-
gen Jørgensen, hvis kontrakt udløber i begyndelsen af 2015.   
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. december 2013 
(BM 6-2013)  
Referatet blev godkendt. 
 
3. Status på regnskab 2013, budget 2014 og besparelsesplaner (lukket 
punkt) 
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen orienterede om status på det foreløbige for-
ventede regnskab for 2013.   
 
På indtægtssiden er der især faldende indtægter fra eksterne tilskud. Den i budgettet 
forudsatte stigning i eksterne indtægter har ikke levet op til forventningerne. Om-
kostningerne for hele universitetet reduceres også, men i langsommere takt. 
 
Bestyrelsen efterlyste en begrundelse for, at det ikke havde været muligt at forudse 
nedgangen i forbruget af eksterne midler og en redegørelse for dennes fordeling på 
hovedområder. Jørgen Jørgensen understregede at der var tale om ca. 6.000 forskel-
lige forskningsprojekter, med forskellige ansvarlige. Afvigelserne var forholdsmæssigt 
størst på Science and Technology og på Arts. 
 
Rektor Brian Bech Nielsen bemærkede, at prognoserne var udarbejdet på baggrund 
af de oplysninger, der var til rådighed på tidspunktet for budgetlægningen i efteråret 
2012. Efterfølgende var der sket en konvertering til én regnskabskreds, hvilket havde 
medført, at principperne for opgørelse af de eksterne midler var ændret i dele af or-
ganisationen, og dette havde påvirket det opgjorte forbrug negativt. Han understre-
gede samtidig, at universitetsledelsen tog situationen meget alvorligt, og at det også 
var afgørende at øge forbruget af de eksterne midler, der allerede er hjemtaget fra det 
nuværende niveau. 
  
Bestyrelsen modtager i forbindelse med bestyrelsesmødet i april (BM 2-2014) en re-
degørelse for budgetteringen af eksterne tilskud samt forbrugets fordeling og udvik-
ling på hovedområderne. 
  
Bestyrelsen udbad sig samtidig en tilbundsgående analyse af budgettet for 2014 samt 
2015. Bestyrelsen efterlyste desuden en status for arbejdet med at øge universitetets 
hjemtagning af overhead, samt en status for arbejdet med at øge universitetets mar-
kedsandel af eksterne tilskud. 
 
Brian Bech Nielsen redegjorde for universitetets håndtering af sparekravene for 2014 
– 2016 og for afbødende foranstaltninger, frivillig fratrædelse og seniorordning samt 
for omfanget af påtænkte afskedigelser, fordelt på hovedområder, administration 
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samt på VIP og TAP. Universitetet lagde vægt på at gennemføre en så ordentlig pro-
ces som muligt. 
  
På spørgsmål fra bestyrelsens medlemmer oplyste Brian Bech Nielsen, at universite-
tet trods besparelser og afskedigelser vil fastholde undervisningskvaliteten.  
 
Repræsentanterne for de studerende påpegede, at de oplevede eksempler på, at be-
sparelserne på DVIP førte til et snævrere fagudbud og at studerende på den baggrund 
flyttede til andre universiteter. 
 
Repræsentanterne for medarbejderne udtrykte bekymring for, at personalereduktio-
nerne uundgåeligt ville føre til mindre forskning, færre forskningsansøgninger og 
dermed færre eksterne midler. 
 
Bestyrelsen vil modtage et faktaark med opdateret talmateriale, herunder en opgørel-
se over udviklingen i forholdet mellem VIP og TAP i spareprocessen, sammen med 
oplysninger om fordelingen på andre danske universiteter. 
 
Bestyrelsen forudsatte at det ville være muligt at justere budgettet for 2014 uden 
yderligere tilpasninger, og tog i øvrigt status på regnskab 2013, budget 2014 og be-
sparelsesplaner til efterretning. 
 
4. Byggesager (lukket punkt)  
 
4. A.Procesplan for udarbejdelse af Masterplan for Aarhus Universitet 
Jørgen Jørgensen præsenterede sammen med planlægningschef Charlotte Lyngholm 
procesplanen for en masterplan for universitetets fysiske udbygning frem mod 2028, 
herunder universitetets muligheder for udvidelse i forbindelse med Århus Sygehus’ 
fraflytning af bygningerne på Nørrebrogade (KH) og mulighederne for at styrke og 
udbygge campus-området. 
 
Bestyrelsen drøftede forskellige scenarier for universitetets vækst og for den fysiske 
planlægning. Bestyrelsen ønskede flere scenarier indarbejdet i materialet, med det 
formål at sikre et samlet campus, hvor kvalitet og fleksibilitet er i fokus, hvor forsk-
ningen kan foregå så tæt som muligt på de studerende, med henblik på at tiltrække de 
bedste studerende og at skabe et godt studiemiljø, uafhængigt af forskellige vækst-
scenarier. 
 
Bestyrelsen fandt det vigtigt, at der også blev arbejdet på at sørge for kollegieboliger 
på KH-området.  
 
Brian Bech Nielsen orienterede desuden om planerne for udnyttelse af Campus Em-
drup. 
 
Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt få forelagt et notat om de forskellige vækstsce-
narier, forventningerne til udviklingen i markedsandele, herunder med hensyn til in-
ternationale studerende, og for parametre bag forventningerne til vækst i forskning 
og uddannelse. 
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Bestyrelsen tog orienteringen om Procesplanen for Masterplanen for Aarhus Univer-
sitet til efterretning. 
 
Bestyrelsen godkendte igangsætning af projektbeskrivelse og konkurrence for udvik-
lingen af Campus Emdrup. Projektet forelægges bestyrelsen til fornyet godkendelse, 
når arkitektkonkurrencen er afholdt og en estimeret projektøkonomi foreligger. 
 
4. B. Forberedende anlægsarbejder til tunnelforbindelser under 
Nørrebrogade  
Jørgen Jørgensen informerede om det presserende behov for at forberede yderligere 
to tunnelforbindelser under Nørrebrogade på grund af det igangværende letbanebyg-
geri og om de praktiske løsningsmuligheder på nuværende tidspunkt.  
 
Bestyrelsen bemyndigede formanden til at gå videre med forhandlinger om en løs-
ning, der sikrer adgang til at etablere tunnelforbindelser under Nørrebrogade, men 
ikke indebærer udgifter for universitetet, før der foreligger en endelig beslutning om 
overførelse af det nuværende KH til universitetets brug. 
 
5. Stillingen som prorektor for uddannelse (lukket punkt) 
BBN orienterede om opslag af stillingen, antal ansøgninger, rådgivningsgruppens og 
ansættelsesudvalgets sammensætning og de planlagte samtaler. Bestyrelsen ventes at 
kunne træffe beslutning om ansættelse på sit møde den 30. april 2014 (BM 2-2014). 
 
6. Bestyrelsens mødeplan 
Bestyrelsen besluttede at flytte mødet i december 2015 fra den 2. december til den 3. 
december. Bestyrelsen godkendte med denne ændring den samlede mødeplan. 
 
7. Meddelelser 
Rektor orienterede om: 
 Status for den interne problemanalyse. 
 Høring den 4. februar 2014 vedrørende Institut for Uddannelse og Pædago-

gik.  
 Status for skolepsykologsagen. 
 Ph.d.-undersøgelsen ”kvalitet i Ph.d.-forløb” 
 Bestyrelsens involvering i institutionsakkrediteringen. 
 Status på implementering af fremdriftsreformen på AU. Fremdriftsreformen 

træder i kraft for nye bachelorstuderende fra næste studieoptag sommeren 
2014 og for allerede indskrevne studerende i 2015. På studienævnsniveauet 
sker der en gennemgang af samtlige studieordninger. 

 
8. Eventuelt 
Ingen drøftelser under dette punkt. 
 
Mødet sluttede kl. 16.40. 
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Kommende møder  
 
Mødeplan for 2014 
BM 2-2014 onsdag den 30. april, kl. 13.00, Frandsensalen 
BM 3-2014 onsdag den 18. juni, kl. 13.00, Frandsensalen 
BM 4-2014 tirsdag – onsdag den 16.- 17. september (seminar), Sandbjerg Gods 
BM 5-2014 onsdag den 5. november, kl. 13.00, Frandsensalen 
BM 6-2014 onsdag den 17. december, kl. 13.00, Frandsensalen 
 
Forslag til mødeplan for 2015 
BM 1-2015 onsdag den 25. februar, kl. 13.00, Frandsensalen 
BM 2-2015 onsdag den 29. april, kl. 13.00, Frandsensalen 
BM 3-2015 onsdag den 17. juni, kl. 13.00, Frandsensalen 
BM 4-2015 tirsdag – onsdag den 15.- 16. september (seminar), Sandbjerg Gods 
BM 5-2015 onsdag den 4. november, kl. 13.00, Frandsensalen 
BM 6-2015 torsdag den 3. december, kl. 13.00, Frandsensalen  
 
Andre arrangementer 
 
Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser: 
Onsdag den 28. maj 2014, kl. 11.00 
 
Aarhus Universitets årsfest: 
Fredag den 12. september 2014 


