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Møde onsdag den 30. april 2014, kl. 13.00  
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2014) 
 
Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder  
Tuborgh (næstformand), Mariann Fischer Boel, Margareta Wallin Peterson, Steen 
Riisgaard, Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Heidi Klokker 
Andersen og Andreas Birch Olsen. 
Afbud: Gitte Ørskou 
Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og  
universitetsdirektør Jørgen Jørgensen. 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen og chefkonsulent Tove Bæk 
Jensen. 
Under enkelte punkter deltog:  
Under punkt 3.A. og 3. B. 
Fra Rigsrevisionen: Kontorchef Tina Mollerup Laigaard og fuldmægtig, COR-
revisor, Vagn Bokelund. 
Fra institutionsrevisor, PricewaterhouseCoopers: Statsautoriseret revisor Claus 
Jacobsen og statsautoriseret revisor Henrik Kragh. 
Under punkt 3.A – 3.D 
Konstitueret økonomichef Anette Svejstrup. 
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7.  Igangværende reformer på uddannelsesområdet 

 
8.  Ansættelse af prorektor for uddannelse (lukket punkt)  

 
9.  Meddelelser fra   

- Formanden  
- Rektor, prorektor og universitetsdirektør   
 

10.  Eventuelt 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. februar 2014 
(BM 1-2014)  

Referatet blev godkendt med en enkelt præcisering. 
 
3. Økonomi 
 
3.A. Udkast til årsrapport 2013, revisionsprotokollat for Aarhus 
Universitet og Rigsrevisionens erklæring og beretning om Aarhus 
Universitets årsrapport 2013 
3.B. Internt regnskab for 2013 
 
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede årsrapporten og det interne 
regnskab for 2013. 
 
Årsrapporten gennemgår de væsentligste faglige og økonomiske resultater opnået i 
2013. Universitetet vedtog i 2013 strategien for 2013 – 2020. 2013 var, på trods af 
økonomisk stagnation, præget af resultater, der dokumenterer et universitet i god 
drift. 
 
I årsrapporten afrapporteres resultatmålene i Aarhus Universitets udviklingskontrakt 
2012-2014 med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.  
 
I 2013 er fire af udviklingskontraktens mål opnået, seks mål har resultater, der næ-
sten svarer til målsætningerne, to mål måles først i 2014, mens ét mål ikke er opnået.  
 
Bestyrelsen drøftede målopfyldelsen i forhold til generelle rammebetingelsers udvik-
ling og til et passende ambitionsniveau for universitetets egne mål. Bestyrelsen så 
gerne emnet indgå i senere drøftelser, fx i forbindelse med bestyrelsesseminaret i 
september. 
 
Jørgen Jørgensen redegjorde for universitetets implementering af revisionens anbe-
falinger, herunder først og fremmest: 
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 Bedre vurdering og løbende rapportering, som dels løbende afdækker væsentlige 
budgetafvigelser og dels skaber den nødvendige transparens omkring årsagerne til 
evt. afvigelser, og som skaber mulighed for korrigerende tiltag i løbet af året. 

 Forstærket økonomistyring, blandt andet synliggørelse af reel medfinansiering og 
fremdriftsvurdering. 

 Strammere styring og opfølgning på controlling af eksterne projekter. 
 Ensartet og rettidig registrering af tilsagn af eksterne midler. 
 SPARTO-projektet. 
 
Årets resultat i 2013 er på -141 mio. kr. mod et budgetteret resultat på -81 mio. kr., ud 
af en samlet omsætning på 6.146 mio. kr. Årsagerne til budgetafvigelsen på 60 mio. 
kr. er dels færre realiserede indtægter end budgetteret på 201 mio. kr., dels færre rea-
liserede omkostninger på 148 mio. kr.  
 
Regnskabet viser, at universitetet har udfordringer med indtægtsudviklingen, særligt 
vedrørende eksterne indtægter, omkostningstilpasning, budgetoverholdelse og fast-
holdelse/udvidelse af universitetets markedsandel for eksterne midler. 
 
Universitetets resultat forudsættes fortsat at være i balance fra 2015 og set over et 
flerårigt tidsperspektiv er universitetets egenkapital på omkring 500 mio. kr. 
 
Rektor Brian Bech Nielsen understregede på spørgsmål om ledelsens reaktionsmu-
ligheder ved ændrede økonomiske forudsætninger, at en bedre proces og forstærket 
økonomistyring for eksterne projekter er en afgørende forudsætning for ledelsens re-
aktionsmuligheder. Universitetsledelsen vil sikre en langt mere aktiv ledelse i forhold 
til de enkelte projekt- og bevillingshavere.  
 
Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen gennemgik resultaterne af revisionen og hen-
viste til det udsendte revisionsprotokollat om årsrapporten. Revisionen havde ikke 
givet anledning til forbehold.  
 
Fuldmægtig, COR-revisor Vagn Bokelund, Rigsrevisionen, redegjorde for Rigsrevisi-
onens erklæring og beretning om revisionen af Aarhus Universitet i 2013 og henviste 
desuden til Rigsrevisionens afrapportering af den løbende årsrevision ved Aarhus 
Universitet, som bestyrelsen behandlede på mødet i december 2013. Rigsrevisionens 
revision havde heller ikke givet anledning til forbehold. 
 
Bestyrelsen godkendte regnskabet og underskrev årsrapporten og revisionsprotokol-
latet for 2013. Bestyrelsen tog det interne regnskab for 2013 til efterretning. 
 
3.C. Status for B 2014 og BO-år  
Jørgen Jørgensen redegjorde for universitetets økonomi i lyset af regnskabsresultatet 
for 2013, for iværksatte initiativer vedrørende eksterne midler og for bestræbelserne 
på at universitetet opnår en højere markedsandel. Budgettet 2014 - 2017 ventes over-
holdt for så vidt angår forbruget af eksterne tilskudsmidler. 
 
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. En opfølgning på budgettet for 2014 vil 
være på dagsordenen for alle bestyrelsesmøder i 2014. Bestyrelsen fandt det vigtigt, 
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at budgettet for 2014 ikke giver anledning til yderligere besparelser. 
 
Bestyrelsen drøfter på bestyrelsesseminaret i september universitetets kommende 
strategiske satsninger i lyset af generelle udviklingstendenser. 
 
3.D. Investeringspolitik for Aarhus Universitet 
Bestyrelsen besluttede, at den eksisterende investeringspolitik fortsætter uændret. 
 
4. Tilsynsrapport om Aarhus Universitet 
Punktet blev udsat til behandling på bestyrelsens møde i juni (BM 3-2014).  
 
5. Status for den interne problemanalyse 
Brian Bech Nielsen orienterede om status for den interne problemanalyse, der har fo-
kus på at afdække problemfelterne med henblik på en hurtig opfølgning.  I 2016 
igangsættes en ekstern international evaluering af den faglige udviklingsproces. 
 
Universitetsledelsen har udpeget et analysepanel med repræsentanter fra de akade-
miske råd, HSU, de studerende og administrationen. Analysepanelet og universitets-
ledelsen har i fællesskab nedsat en intern ekspertgruppe med professor Torben M. 
Andersen som formand. 
  
Ekspertgruppen ventes at aflevere sin analyse den 2. juni til analysepanelet, som den 
15. juni afleverer sine bemærkninger til ekspertgruppens analyse til universitetsledel-
sen. Universitetsledelsen udarbejder på baggrund heraf forslag til ændringer, som 
præsenteres for bestyrelsen på mødet i september. Forslag til væsentlige ændringer 
på baggrund af analysen sendes i høring på universitetet, inden der træffes endelig 
beslutning.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
6. Bestyrelsens sammensætning 
Formanden orienterede om, at udpegningsperioden for Margareta Wallin Peterson og 
for Mariann Fischer Boel udløber den 1. juli i år.  
 
Mariann Fischer Boel har ønsket at udtræde af bestyrelsen efter udløbet af perioden, 
men Margareta Wallin Peterson er indstillet på at blive genudpeget. 
 
Chefjurist Mads Niemann-Christensen orienterede om den proces, der er i gangsat 
for at finde et nyt udefrakommende medlem af bestyrelsen.  
 
Der er jf. vedtægtens § 16 nedsat et indstillingsorgan med følgende sammensætning: 
 
• Bestyrelsesformand Michael Christiansen (formand) 
• Bestyrelsens næstformand Peder Tuborgh 
• Lektor Per Stounbjerg, de akademiske råd (Arts)  
• Professor Marit-Solveig Seidenkrantz, de akademiske råd (Science and Techno-

logy) 
• Rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, aftagerpaneler (Arts) 
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• Group Executive Vice President Lars Aagaard, Grundfoss, advisory boards (Sci-
ence and Technology) 

 
Bestyrelsen besluttede at genudpege Margareta Wallin Petersson for en ny 4-årig pe-
riode, dvs. indtil 1. juli 2018. Bestyrelsen tog orienteringen om udpegningsprocessen 
for et nyt udefrakommende bestyrelsesmedlem til efterretning. 
 
7. Igangværende reformer på uddannelsesområdet 
Rektor Brian Bech Nielsen orienterede om en række igangværende reformer på ud-
dannelsesområdet: Kvalitetsudvalgets forslag om en omfattende reform, institutions-
akkrediteringen og studiefremdriftsreformen. 
 
Bestyrelsen takkede for orienteringen. Bestyrelsen drøfter emnet igen i forbindelse 
med seminaret i september. 
 
8. Ansættelse af prorektor for uddannelse 
Bestyrelse besluttede at ansætte professor, prodekan Berit Eika som prorektor for 
uddannelse, med tiltrædelse den 1. juni 2014. 
 
9. Meddelelser 
Rektor orienterede om: 
 Opslaget af universitetsdirektørstillingen og den planlagte proces.  
 Det tematiserede tilsyn af forskningsbaseret myndighedsbetjening. 
 Sammensætningen af - og universitetets repræsentation i - bestyrelsen for 

Danmarks InnovationsFond samt Danmarks Forsknings- og Innovationspoli-
tiske Råd. 
 

10. Eventuelt 
Formanden takkede prorektor Søren E. Frandsen, der deltog i sit sidste bestyrelses-
møde som prorektor, for godt samarbejde med bestyrelsen. 
 
Mødet sluttede kl. 17.00. 
 
 
Kommende møder  
 
Mødeplan for 2014 
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 
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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 
 


