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Møde onsdag den 17. juni 2015, kl. 13.00 – 17.00  
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2015) 
Mødet holdes i Frandsensalen  
Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie He-
degaard, Margareta Wallin Peterson, Steen Riisgaard, Gitte Ørskou, Peter Bugge, Su-
sanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Sarah Askholm Junge og Andreas Birch Olsen. 
Afbud: Peder Tuborgh (næstformand) 
Desuden deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdi-
rektør Jane Kraglund. 
Gæster: Specialkonsulent Kirsten Brusgård, Universitetsledelsens Stab (US) under pkt. 
1, dekan Allan Flyvbjerg, Health under pkt. 4 og chef for Analyse og Politik  (US) 
Grith T. Loft under pkt. 6. 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen  

Referat 

 
 
 

 

 

1. Digitalt mødemateriale

Formanden bød velkommen.

Kirsten Brusgård gav en introduktion til eDagsorden.

Bestyrelsen besluttede, at eDagsorden fremover anvendes i forbindelse
med udsendelse mødemateriale, og at mødemateriale således ikke længere
skal udsendes i fysisk form. Formandskabet og sekretariatet aftaler dog fra
gang til gang, om dele af mødematerialet skal trykkes og omdeles på
møderne.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmødet den 29. april  2015
(BM 1-2015)

Referatet blev godkendt.

4. Økonomirapport 1 (bilag) (lukket punkt)

Jane Kraglund gennemgik hovedkonklusionerne i økonomirapport 1.

Hun oplyste, at alle fakulteter og fællesadministrationen overholder de
udmeldte resultatmål. I økonomirapport er der indarbejdet en
budgetforbedring på 10 mio. kr., hvilket navnlig er begrundet i forventede
bedre renteindtægter, hvortil kommer at salget af Dalgas Avenue er
realiseret 5 mio. kr. bedre end forventet.
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Det endelige resultat forventes dermed at blive et overskud på 135 mio. kr. 
i stedet for de budgetterede 120 mio. kr. , og resultatet i økonomirapport 1 
forventes således forbedret med 15 mio. kr.  
 
Hun oplyste endvidere, at økonomirapport 1 indeholder en samlet 
nedjustering af uddannelsesindtægterne på 21 mio. kr., en opjustering af 
salg og øvrige drftsindtægter med 48 mio. kr og en opjustering af øvrige 
driftsomkostninger med 26 mio. kr.  
 
Væksten i eksterne midler forventes at være på 16,5 %, ligesom væksten på 
øvrige driftsomkosninger forventes at være på 13,6, %.  
 
Samtidig er de forventede lønomkostninger opjusteret med 10 mio. kr., og 
der forventes således min. 150 medarbejdere flere ved udgangen af 2015 
end ultimo maj 2015.  
 
Hun understregede, at det forventede resultatet er udtryk for en meget 
forsigtig vurdering, og at der er en række usikkerheder i økonomirapport 1.  
 
Bestyrelsen drøftede økonomirapport 1, herunder nogle af usikkerhederne, 
hvorefter bestyrelsen tog rapporten til efterretning.  
 

5.  Forslag om sammenlægning af Institut for Odontologi med 
Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske 
tandteknikere (bilag) 
 
Formanden bød velkommen til dekan Allan Flyvbjerg, der redegjorde for 
baggrunden for forslaget om en sammenlægning af Institut for Odontologi 
og Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere 
(SKT). 
 
Han oplyste, at det tidligere havde været overvejet at foreslå Odontologi og 
SKT sammenlagt, og at anledningen denne gang navnlig var, at stillingerne 
som leder af Odontologi og SKT ville blive vakante.  
 
Han redegjorde for den proces, der var blevet iværksat på Odontologi og 
SKT, herunder for de høringssvar, der i den forbindelse var modtaget bl.a. 
fra en række medarbejderfora.  
 
I høringssvarene peges bl.a. på, at sammenlægningen harmonerer med, at 
der i behandlingen af tandsygdomme er sket et skifte fra behandling til fo-
rebyggelse, og at der er tale om et samlet behandlingsforløb.  
 
Sammenlægningen vil endvidere give en større synergi og match mellem 
de enkelte uddannelser, en bedre forskning og en bedre ressourceudnyttel-
se.  
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I høringssvarene peges endvidere bl.a. på, at der med sammenlægningen 
kan være en risiko for, at uddannelserne på henholdsvis Odontologi og 
SKT mister deres profil, og at odontologi bliver af-akademiseret. 
 
Medlemmer af bestyrelsen gav udtryk for, at der kan være gode grunde til 
at overveje en sammenlægning af Odontologi og SKT, og at processen ind-
til nu er gået hurtig. Medarbejderne og studerende bør derfor i endnu  hø-
jere grad inddrages, inden bestyrelsen tager stilling.  
 
Samtidig gav medlemmer udtryk for, at medarbejderne og de studerende-
bør have mulighed for at tage stilling på baggrund af et konkret forslag til 
en model for sammenlægningen.  
 
Bestyrelsen tilkendegav på den baggrund, at den ønskede at få forelagt et 
konkret forslag til model for sammenlægningen og resultatet af en yderli-
gere medinddragende proces, inden bestyrelsen tager endelig stilling til 
forslaget.  
 

6.  Strategiske overvejelser vedrørende rekruttering af studerende 
 
Berit Eika gennemgik Aarhus Universitets strategiske overvejelser i for-
hold til rekruttering af bachelorstuderende. 
 
Hun redegjorde i den forbindelse for den aktuelle konkurrencesituation i 
forhold til bl.a. faldende ungdomsårgange, andre universiteter og professi-
onshøjskoler samt krav om dimensionering af uddannelserne.  
 
Hun redegjorde samtidig  for Aarhus Universitets strategiske sigte, herun-
der et øget fokus på de dygtigste ansøgere, ligesom hun redegjorde for uni-
versitets rekrutteringskoncept med bl.a. messer, kampagner, sociale medi-
er, praktikophold på universitetet. 
  
Bestyrelsen drøftede herefter bl.a. Aarhus Universitets konkurrencesitua-
tion i forhold til andre universiteter, ligesom bestyrelsen drøftende tiltage-
ne i forhold rekruttering.  
 
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning som et oplæg til drøftelser-
ne på bestyrelsesseminaret den 15. og 16. september 2015 (BM 4-2015). 
 

7.  Evaluering af bestyrelsens arbejde (lukket punkt) 
 
Formanden gennemgik resultatet af den gennemførte evaluering af 
bestyrelsens arbejde.  
 
Bestyrelsen drøftede herefter resultatet af evalueringen, herunder 
referaternes form, godkendelse af referaterne og overskrifterne til 
dagsordenspunkter.  
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8.   Meddelelser  
 
Rektor orienterede om: 
 
• FIV-udvalgets høring 13. maj om professionshøjskolernes 

rammebetingelser som forsknings- og udviklingsbaserede 
videreuddannelses institutioner. 

 
• Uddannelses- og Forskningsministeriet konference 30. maj om 

fremtidens ph.d.-uddannelse. 
 
• Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd 
 
• Aarhus Univerisitet på Folkemødet på Bornholm 
 
• Ansættelse af dekaner på henholdsvis Arts og BSS (lukket punkt) 
 
Universitetsdirektøren orienterede om: 
 
• Et spørgmål vedrørende Aarhus Universitets investeringsstrategi 

 
9.  Eventuelt 

 
Peter Bugge udtræder af bestyrelsen den 1. august 2015, fordi han skal 
tiltræde en stilling på Københavns Univerisitet.  
 
Formanden takkede derfor Peter Bugge for indsatsen i bestyrelsen.  
 
Lektor Søren Pold (Arts) indtræder i bestyrelsen i resten af Peter Bugges 
udpegningsperiode (udløber den 31. januar 2016). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


