
 
 

 
 
AU Stab og Strategi 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 

Tlf .: 87150000 
Fax: 87150201 
E-mail:  strategi@au.dk 
http://www.au.dk 

 

 
Dato: 04. jul i 2014 
Sagsnr.: 75115 
Ref: tbj  

 
 
Side 1/4 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Møde onsdag den 18. juni 2014, kl. 13.00 – 17.00  
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2014) 
 
  
Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer:  
Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder Tuborgh (næstformand), 
Mariann Fischer Boel, Margareta Wallin Peterson, Steen Riisgaard, Gitte Ør-
skou, Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Heidi Klokker 
Andersen og Andreas Birch Olsen. 
Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universi-
tetsdirektør Jørgen Jørgensen. 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen og chefkonsulent Tove 
Bæk Jensen. 
Under de enkelte punkter deltog desuden: 
Under punkt 3: 
Konstitueret økonomichef Anette Svejstrup. 
Under punkt 13: 
De akademiske råds formandsforsamling: 
• Formand, professor Paul Krüger Andersen, Business and Social Sciences. 
• Rådsmedlem, sektionsleder Mogens Vestergaard, Science and Technology, i 

stedet for formand, professor Marit-Solveig Seidenkrantz, der er forhindret. 
• Formand, professor Jens Chr. Sørensen, Health. 
• Formand, lektor Per Stounbjerg, Arts. 
Dekanerne: 
• Dekan Svend Hylleberg, Business and Social Sciences. 
• Dekan Allan Flyvbjerg, Health. 
 
Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology, og dekan Mette Thunø, Arts, 
var forhindret i at deltage. 
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1.  Godkendelse af dagsorden 
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6.  Organisationsbeskrivelse af AU 
 

7.  Bestyrelsens sammensætning 
 

8.  Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond 
(lukket punkt) 
 

9.  Evaluering af bestyrelsens arbejde (lukket punkt)  
 

10.  Ansættelse af universitetsdirektør (lukket punkt) 
 

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

12.  Eventuelt 
 

13.  Arbejdet i de akademiske råd ved de 4 formænd for de akademiske råd og 
dekanerne (lukket punkt) 

 

 
Rektor Brian Bech Nielsen redegjorde indledningsvist for aftalen om, at Mette Thunø 
fratræder stillingen som dekan på Arts den 30. juni 2014. Stillingen vil blive slået op, 
og indtil en ny dekan er tiltrådt, konstitueres lektor Johnny Laursen pr. 1. juli 2014 i 
stillingen. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. april 2014 
(BM 2-2014)  

Referatet blev godkendt. 
 
3. Økonomirapport 1 
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede økonomirapporten og det første 
forecast for 2014, herunder en udvidet budgetanalyse.  
 
Aarhus Universitet forventer med forecast 1 et underskud på 60 mio. kr. hvilket sva-
rer til budgettet. Såvel indtægter som omkostninger forventes at blive 62 mio. kr. 
større end budgetteret. 
 
Usikkerhedsfaktorerne i forhold til det forventede resultat er på indtægtssiden stør-
relse af STÅ og færdiggørelsesbonus, evt. dispositionsbegrænsning og udviklingen i 
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finansielle poster. På omkostningssiden består usikkerhedsfaktorerne af forbruget af 
eksterne midler, hensættelsen til feriepenge, effekten af ansættelsesstop m.m. 
 
Hovedområderne og fællesområdet vil frem til forecast 2 særligt fokusere på udvalgte 
risikoelementer fra budgetanalysen, herunder udviklingen i løn og personale samt 
udviklingen i eksterne midler. 
 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med budgetanalysen og med det grundige talmateri-
ale. Bestyrelsen tog økonomirapporten og budgetanalysen til efterretning.  Bestyrel-
sen vil også i forbindelse med forecast 2 blive præsenteret for en udvidet budgetana-
lyse. 
 
4. Tilsynsrapport om Aarhus Universitet 
Jørgen Jørgensen og prorektor Berit Eika redegjorde for tilsynsrapportens indhold. 
 
Rapporten dokumenterer et universitet, der overordnet set er i god drift. Styrelsen 
fremsætter i rapporten 24 vurderinger, hvoraf langt hovedparten af vurderingerne er 
positive. I tre af vurderingerne er der rum for forbedringer. 
 
Universiteterne skal følge Rigsrevisionens anbefaling om opstilling af mål for egen-
kapitalens størrelse. Bestyrelsen vil få forelagt et oplæg til fastlæggelse af egenkapita-
lens størrelse inden årets udgang.  
 
Universiteterne skal forholde sig til Rigsrevisionens anbefalinger om hurtigere og 
hyppigere budgetopfølgning. Dette er allerede iværksat, og bestyrelsen besluttede på 
mødet den 30. april 2014 (BM 2-2014), at budgetopfølgning vil være på dagordenen 
for alle bestyrelsesmøder i 2014.  
 
Taxameterløftet har på enkelte af universitetets uddannelser ikke medført stigning i 
undervisnings- og vejledningstimer. Universitetet ville sikre en løsning for de konkre-
te uddannelser og har fokus på at sikre forskningsbasering af uddannelserne, ligesom 
der er fastsat minimumstimetal på 12 konfrontationstimer på BA-uddannelserne. 
 
Derudover er der i rapporten særligt fokus på studietider, idet frafaldet på første stu-
dieår på AU er steget fra 2012 til 2013. Berit Eika præsenterede de allerede iværksatte 
initiativer og konkrete tiltag for at forebygge frafald og for at reducere studietiderne. 
Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt få en nærmere præsentation af emnet. 
 
Bestyrelsesformanden fandt at rapporten indeholdt værdifuld ledelsesinformation, og 
at rapporten udgjorde et relevant baggrundsmateriale også i forhold til bestyrelsens 
seminar i september. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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5. Status på Masterplan for Aarhus Universitet 
Jørgen Jørgensen præsenterede status på Masterplan for Aarhus Universitet, vækst-
forudsætninger mv. bag masterplanen, resultater af prognosen og sammenhængen 
med beskrivelsen af campusudviklingen i tilsynsrapporten. Universitetets bereg-
ningsgrundlag fremsendes i forlængelse af bestyrelsesmødet til styrelsen. 
  
Universitetet forventer en betragtelig vækst på langt sigt, herunder først og fremmest 
i campus i Aarhus med forventet overtagelse af Aarhus Sygehus’ bygninger på Nørre-
brogade som imødekommelse af behovet for nye arealer.  
 
Universitetet har som et forskningsintensivt universitet en forventning om en betyde-
lig vækst i universitetets forskningsaktiviteter først og fremmest gennem en øget 
hjemtagelse af eksterne forskningsmidler. Udviklingen i uddannelsesaktiviteterne 
forventes ikke at udløse behov for vækst i universitetets areal.  
 
Aarhus Universitet forventer, at en række forskningsaktiviteter flyttes fra andre loka-
liteter til campus i Aarhus (og Emdrup), og disse tilflytninger indgår i prognosen og 
universitetets behov for overtagelse af hospitalsgrunden. 
 
Universitetet forventer også, at en vis del af hospitalsgrunden vil kunne disponeres til 
andre formål, så som til boliger til gæsteforskere og studerende, forskerparkaktivite-
ter, videncentre, spin out-virksomheder m.m. Gennem en bredere anvendelse af hos-
pitalsgrunden forbedres ligeledes mulighederne for at udbygge sammenhængen mel-
lem by og campus.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
6. Organisationsbeskrivelse af AU 
Den årlige organisationsbeskrivelse tegner et overordnet billede af organisationen 
Aarhus Universitet. I 2014 er der valgt at fremhæve organisering og opgaver på et af 
universitetets institutter, Institut for Folkesundhed. 
 
Bestyrelsen tog beskrivelsen til efterretning. 
 
Bestyrelsen besluttede at indarbejde et nyt punkt på årsplanen, hvor AU HR deltager 
og orienterer om sit arbejde. 
 
7. Bestyrelsens sammensætning 
Formanden orienterede om status for udpegningen af et nyt udefrakommende besty-
relsesmedlem i stedet for Mariann Fischer Boel, der ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
 
Mariann Fischer Boel har accepteret at fortsætte i bestyrelsen indtil et nyt medlem er 
udpeget. Bestyrelsen besluttede derfor at genudpege Mariann Fischer Boel foreløbigt 
indtil årets udgang. 
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8. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitets 
Forskningsfond 
Bestyrelsen genudpegede professor Peter Løchte Jørgensen, som medlem af bestyrel-
sen for Aarhus Universitets Forskningsfond for perioden 1. juni 2014 – 31. maj 2018. 
 
Bestyrelsen udtrykte ønske om - på et senere tidspunkt og med respekt af de 
børsetiske regler - at have en mere generel drøftelse med rektor om forholdet mellem 
Aarhus Universitet og Aarhus Universitets Forskningsfond. 
 
9. Evaluering af bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen besluttede at gennemføre en evaluering efter samme model som i 2013. 
 
10. Ansættelse af universitetsdirektør 
Brian Bech Nielsen orienterede om status for opslaget af universitetsdirektørstillin-
gen. Stillingen vil blive genopslået. 
 
11. Meddelelser  
Rektor orienterede om: 
 Evalueringen af universitetslovens bestemmelse om medbestemmelse og 

medinddragelse, herunder spørgeskemaundersøgelsen, dens resultater mv. 
 Status for den interne problemanalyse, hovedpointer i ekspertgruppens rap-

port og analysepanelets kommentarer samt den videre proces med høring af 
løsningsforslag m.m.  

 Årets kontaktmøde mellem Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg 
og Danske Universiteter. 

 Det foreløbige program for bestyrelsesseminaret i september. 
 Universiteternes udviklingskontrakter. Ministeren har igangsat arbejdet med 

udarbejdelse af udviklingskontrakter for 2015-2017 og indkaldt rektorfor-
mænd og formænd/repræsentanter for bestyrelsesformændene til en drøftel-
se. Der lægges op til en gentagelse af strukturen fra sidste generation af ud-
viklingskontrakter, hvor ministeren udmelder 3-5 pligtige mål, og institutio-
nerne kan udarbejde 3-5 selvvalgte mål til den videre forhandling. Medio juni 
meddeler ministeren de pligtige mål til institutionerne. Forhandlingerne vil 
finde sted i efteråret. 

 Folkemødet på Bornholm, hvor AU deltog med ”åbent skib” på Danmarks 
nye forskningsskib AURORA. 
 

12. Eventuelt 
Intet. 
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13. Arbejdet i de akademiske råd ved de 4 formænd for de akademiske 
råd og dekanerne 
 
Formanden bød velkommen til formændene for de akademiske råd og til dekanerne.  
 
Formændene gav hver en redegørelse for arbejdet i de akademiske råd med fokus på 
udvalgte fælles temaer: Medinddragelse og medbestemmelse, den interne problem-
analyse, det strategiske arbejde og kvalitet. 
 
Formændene fandt, at AU grundlæggende havde et godt ”system” med en hensigts-
mæssig organisering af de akademiske råd, og at der var iværksat en række gode ini-
tiativer, herunder blandt andet årligt seminar og tilbagevendende møder med univer-
sitetsledelsen og med rektor.  
 
Dog fandt formændene, at bedre mulighed for akademisk legitimering af universite-
tets beslutninger kunne skabes ved en tidlig og rettidig kommunikation og inddragel-
se, at flere initiativer kunne starte med en proces nedefra frem for oppefra, og at der 
var behov for en ”repolitisering” af de akademiske fora på AU. Formændene under-
stregede, at universitetet trives bedst ved en høj grad af autonomi. 
 
Formanden bemærkede, at processen i en række sammenhænge var givet som en 
udefrakommende præmis, og at behovet derfor var en passende blanding af top-down 
og bottom-up beslutningsprocesser. 
 
Bestyrelsen takkede formændene for deres redegørelser og takkede både formændene 
og dekanerne for deltagelsen i bestyrelsesmødet.  
 
Formanden ønskede alle en god sommer. 
 
Mødet sluttede kl. 17.00. 
 
 
 
Kommende møder  
 
Mødeplan for 2014 
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 
 
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 
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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 
 
Aarhus Universitets årsfest: 
Fredag den 12. september 2014 
 
Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser: 
Torsdag den 28. maj 2015, kl. 11.00 
 
 

 


