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Møde onsdag den 12. juni 2013, kl. 10.30  

i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2013) 

 

Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen, bestyrelsesformand, Peder 
Tuborgh, næstformand, Mariann Fischer Boel, Margareta Wallin Peterson, Git-
te Ørskou, Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Heidi 
Klokker Andersen og Benjamin Bilde Boelsmand. 
Afbud: 

Steen Riisgaard  
Rektoratet: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og  
universitetsdirektør Jørgen Jørgensen. 
Sekretariat: Chefjurist Per Møller Madsen og chefkonsulent Tove Bæk Jen-
sen. 
Desuden deltog: Dekan Mette Thunø og Dekan Svend Hylleberg under punkt 
7. 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. april 2013 

(BM 2-2013) 

Referatet blev godkendt.  
 
3. Tilsynsrapport om Aarhus Universitet 

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen fremlagde Aarhus Universitets tilsynsrapport og 
sammenlignede den med tilsynsrapporterne fra de øvrige universiteter.  
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Rapporten har særligt fokus på tre temaer, udvalgt af Styrelsen for Uddannelse og In-
ternationalisering: Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om undervisningen på 
universiteterne, karriereveje – anerkendelse og mobilitet samt internationalisering. 
 
Rapporten roser AU på en række punkter, blandt andet universitetets strategiske sig-
te på udviklingen i optaget, løbende gennemførsel af dimittendundersøgelser for 
ph.d.-studerende, et solidt videngrundlag for årsager til frafald og det strategiske ar-
bejde med at øge hjemtaget af eksterne midler. Der er ligeledes positiv omtale af uni-
versitetets målrettede arbejde med ligestilling og med innovation og videnudveksling. 
 
AU bliver i rapporten kritiseret for ikke have etableret balance i udvekslingen af stu-
derende med udenlandske universiteter, og styrelsen bemærker størrelsen af univer-
sitetets overskud i perioden 2009 – 2012. Universitetet tager kritikken og bemærk-
ningerne til efterretning. 
 
Styrelsens overordnede konklusion for Aarhus Universitet er at: ”Denne rapport teg-
ner et billede af Aarhus Universitet som et meget velfungerende universitet, der er 

inde i en god udvikling inden for alle universitetets kerneaktiviteter, og som er på 

vej ind i en konsolideringsfase efter universitetets forandringsproces.” 
 
Styrelsen vil følge universitetets indsats, blandt andet med fokus på synergieffekterne 
mellem myndighedsbetjeningen og universitetets øvrige virksomhed.  
 
De studerendes repræsentanter i bestyrelsen bemærkede til rapportens afsnit om an-
vendelsen af takstforhøjelsen, at 10 % af de studerende på de humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige uddannelser ikke havde oplevet et løft i undervisnings- eller vej-
ledningstimer. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen noterede sig også, at styrel-
sen ville have fokus på synergieffekterne mellem myndighedsbetjening og øvrige uni-
versitetsvirksomhed og at universitetet dermed også ville gøre området til et særligt 
fokusområde. 

 

4. Økonomirapport 1 

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede økonomirapport 1 og det første 
forecast for 2013. Universitetet forventer med forecast 1 (FC1) et underskud på 93 
mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. større end forventet i budgettet.  
 
Årsagen hertil er nedjusterede forventninger til eksterne midler på ST samt forvent-
ninger om øgede huslejeomkostninger. 
 
Generelt er indtægtssikkerheden høj, dog er der en række usikkerhedsfaktorer, 
blandt andet størrelse af eksterne midler, studieaktiviteten, tilskuddet til heltidsud-
dannelse, hvor der nu er finanslovhjemmel til regulering ved uforudset meraktivitet, 
og en rammestyret færdiggørelsesbonus, hvor de endelige takster afhænger af univer-
siteternes samlede aktivitet.  Universitetets ordinære midler afhænger dermed også af 
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andre universiteters aktiviteter. I budgettet er der desuden indregnet en budgetregu-
leringskonto på 50 mio. kr., der vil blive håndteret i løbet af året. 
 
Jørgen Jørgensen redegjorde desuden for udfordringer ved at prognosticere aktivi-
tetsbaserede uddannelsesindtægter samt for de økonomiske vilkår ved at modtage 
eksterne tilskud. Universitetet ventes i stigende grad at skulle finansiere forsknings-
aktiviteter ved eksterne tilskud på grund af stagnerende ordinære bevillinger. Univer-
sitetet har derfor igangsat en proces, der inkluderer udvikling af universitetets øko-
nomimodel, retningslinjer og principper for ansøgninger samt intern holdningsbear-
bejdelse og påvirkning af eksterne vilkår.  
 
På forespørgsel fra repræsentanterne for det videnskabelige personale oplyste Jørgen 
Jørgensen, at der fortsat var problemer med detaljerede data på Arts, men at de over-
ordnede tal var retvisende. 
 
Bestyrelsen tog Økonomirapport 1 2013, universitetets arbejde med at forbedre øko-
nomien ved at modtage eksterne tilskudsmidler samt dets indsats for at imødekom-
me udfordringerne i forbindelse med prognosticering af de aktivitetsbaserede uddan-
nelsesindtægter til efterretning. 
 
Bestyrelsen så gerne yderligere illustration af sammenhængen mellem eksterne mid-
ler og omkostninger forbundet med modtagelsen. Bestyrelsen ville på et senere tids-
punkt med udgangspunkt i en governancemodel få mulighed for at drøfte de struktu-
relle udfordringer i forbindelse med eksterne midler.  
 
5. Organisationsbeskrivelse af AU 

Bestyrelsen takkede for en god og læseværdig beskrivelse af den interne organisation 
på Aarhus Universitet.  
 
De administrative centre og administrationscheferne ville blive indarbejdet i dia-
grammerne, på lige fod med vicedirektørerne. 
 
Beskrivelsen bliver lagt på universitetets hjemmeside, og bestyrelsen vil fremover år-
ligt behandle en opdateret beskrivelse på mødet i juni måned. 

 

6. Evaluering af bestyrelsens arbejde (lukket punkt) 

Bestyrelsen drøftede evalueringens resultater. 
 

7. Meddelelser 

Rektor orienterede om: 
• SU-reformen og høringsvar hertil. 
• Akkrediteringslovens vedtagelse. 
• Uddannelsesministerens oplæg til ny forskningsrådsstruktur. 
• AU’s ph.d.-beskæftigelse, jf. ny undersøgelse fra Center for Forskningsanalyse 
• Matchpoint konferencen den 23. - 25. maj med titlen “Kultur, social kapital 

og politik”.  
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• Prisoverrækkelserne den 28. maj: Rigmor og Carl Holst-Knudsens Viden-
skabspris og Aarhus Universitets Forskningsfonds fem ph.d.- priser samt ud-
givelsen af professor emeritus og nobelpristager Jens Christian Skous erin-
dringer. 

• Åbningen den 13. juni af en ny renoveret bygning til Aarhus Institute for Ad-
vanced Studies (AIAS).  

• Uddannelsesministerens uddannelsesmøde den 6. - 7. juni. Mødet skulle ud-
stikke retningen for et kvalitetsløft i den danske uddannelsessektor under 
overskriften "Et sammenhængende videregående uddannelsessystem".  
 

Dekan Mette Thunø orienterede om: 

• Et forslag til folketingsbeslutning fra Bertel Haarder m.fl. om forskning og ef-
teruddannelse inden for grundskolens fag, herunder forslag om en evaluering 
af, i hvilken udstrækning intentionerne med DPU’s fusion med Aarhus Uni-
versitet er indfriet. 

 
Mette Thunø uddybede universitetets syn på forslaget og personalets reaktio-
ner på dette.  
 
Forslaget er begrundet i bekymring for, om Aarhus Universitet kan sikre et ef-
fektivt og systematisk løft af forskning og efteruddannelse inden for grund-
skolens fag. Realiteten er at Aarhus Universitet udbyder fagligt gode og rele-
vante fagdidaktiske uddannelser, men at de studerende kun i beskedent om-
fang søger disse fag.  
 
Bestyrelsen fandt det nødvendigt, at dekanen sørger for at formidle universi-
tetets synspunkter til folketingets uddannelsesudvalg. Bestyrelsen ville blive 
orienteret, hvis der skete en ny udvikling i sagen. 

 
Dekan Svend Hylleberg orienterede om: 

• ”Skolepsykologsagen”, hvor bl.a. repræsentanter fra KL og Danmarks Lærer-
forening i pressen har udtalt, at AU nægter at oprette en kandidatuddannelse 
i skolepsykologi og dermed hjælpe med at løfte folkeskolens inklusionsopga-
ve. 
 
Fremstillingen i pressen er ikke korrekt.  AU har tværtimod tilbudt KL at op-
rette en kandidatuddannelse i skolepsykologi, der bygger ovenpå en lærerud-
dannelse, og som vil gøre kandidaterne velegnede og kompetente til at vare-
tage opgaver i skolernes pædagogiske psykologiske rådgivninger. 
 
KL har ønsket et uddannelsesforløb, der via en toårig kandidatuddannelse og 
en masteruddannelse på halvandet år bringer læreruddannede på et psyko-
logfagligt niveau, der giver adgang til at opnå den samme autorisation, som 
de kandidater i psykologi, som universitetet uddanner i løbet af en femårig 
specialuddannelse.  
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Efter grundige sonderinger med de faglige miljøer, ser AU sig ikke i stand til 
at udfylde den ønskede uddannelsesmodel på en fagligt forsvarlig måde. Det 
er væsentligt for universitetet, at uddannelsesforløbet har tilstrækkelig faglig 
tyngde og ikke bevirker, at der uddannes A- og B-psykologer, da den skal 
kunne give adgang til autorisationsforløb og kunne leve op til internationale 
kvalitetsstandarder for psykologiuddannelser.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
11. Eventuelt 

Mødet sluttede kl. 13.00. I forlængelse af mødet besøgte bestyrelsen hovedområdet 
Arts og det nye Moesgård Museum. 
 

 

Kommende møder  

 
Bestyrelsesmøder i 2013 

• BM 4-2013 tirsdag – onsdag den 24.- 25. september 2013, kl. 12.00-12.00 
(seminar), Sandbjerg Gods 

• BM 5-2013 onsdag den 6. november 2013, kl. 13.00, Frandsensalen 
• BM 6-2013 onsdag den 18. december 2013, kl. 10.30, Frandsensalen  

 

Bestyrelsesmøder i 2014 

• BM 1-2014 onsdag den 26. februar 2014, kl. 13.00, Frandsensalen  
• BM 2-2014 onsdag den 30. april 2014, kl. 13.00, Frandsensalen 
• BM 3-2014 onsdag den 18. juni 2014, kl. 13.00, Frandsensalen 
• BM 4-2014 tirsdag – onsdag den 16.- 17. september 2014 kl. 12.00-12.00  

(seminar), Sandbjerg Gods 
• BM 5-2014 onsdag den 5. november 2014, kl. 13.00, Frandsensalen 
• BM 6-2014 onsdag den 17. december 2014, kl. 13.00, Frandsensalen 

 
 
Andre arrangementer 

 
Fratrædelsesreception for rektor Lauritz B. Holm-Nielsen 
Fredag den 21. juni, kl. 14.00 – 16.00  
 
Aarhus Universitets årsfest: 
Fredag den 13. september 2013 
 
Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser: 
Onsdag den 28. maj 2014, kl. 11.00 
 


