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Møde onsdag den 17. september 2014, kl. 9.00 – 11.30  
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2014) 
 
  
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 og prorektor Berit Eika. 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen og chefkonsulent Tove 
Bæk Jensen. 
Under punkt 3 deltog desuden: 
Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen. 
 
 

REFERAT 

 
Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

2.  Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmødet den 18. juni 2014 (BM 3-2014)  
 

3.  Økonomirapport 2 (lukket punkt)  
 

4.  Udviklingsrapport for Aarhus Universitet, 2015 - 2017  
 

5.  Status for uddannelser 
 

6.  Status for den interne problemanalyse 
 

7.  Evaluering af bestyrelsens arbejde (lukket punkt)  
 

8.  Bestyrelsens sammensætning (lukket punkt) 
 

9.  Ansættelse af universitetsdirektør (lukket punkt) 
 

10.  Meddelelser fra   
- Formanden  
- Rektor og prorektor 
 

11.  Eventuelt 
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Formanden takkede for et godt seminar dagen før og opsummerede seminardagens 
drøftelser. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. juni 2014 
(BM 3-2014)  

Referatet blev godkendt. 
 
3. Økonomirapport 2 
Rektor Brian Bech Nielsen præsenterede økonomirapporten og det andet forecast for 
2014. Han redegjorde endvidere for omkostningsudviklingen på personaleområdet 
fordelt på ansættelseskategorier samt på fakulteter og fællesområdet. Han orientere-
de desuden om finanslovsforslaget for 2015 og den ventede effekt heraf for universi-
tetet.  
 
Aarhus Universitet forventer med forecast 2 fortsat et resultat på -60 mio. kr. i 2014, 
hvilket svarer til budgettet. Såvel indtægter som omkostninger forventes at blive 85 
mio. kr. større end budgetteret. Universitetets resultat ventes stadig at være i balance 
fra og med 2015. 
 
Usikkerhedsfaktorerne i forhold til det forventede resultat er på indtægtssiden stør-
relse af STÅ og færdiggørelsesbonus, evt. dispositionsbegrænsning, der dog nu er 
mindre end ved FC1, samt udviklingen i finansielle poster.  
 
På omkostningssiden består usikkerhedsfaktorerne af en mulig budgetoverskridelse 
på ca. 5 mio. kr. på fællesområdet, forbruget af eksterne midler, hensættelsen til fe-
riepenge, estimeringen af antal ansatte pr. 31. december 2014 samt effekten af ansæt-
telsesstop m.m. 
 
Frem mod forecast 3 vil udviklingen og forventningen til øvrige driftsindtægter samt 
hensættelser til feriebidrag blive analyseret nærmere. 
 
På spørgsmål fra de studerendes repræsentanter i bestyrelsen oplyste Brian Bech Ni-
elsen, at det fastansatte VIP-personales undervisningstimer er øget med henblik på at 
fastholde undervisningstimerne på trods af reduktioner af DVIP-personalet. 
 
Bestyrelsen tog økonomirapporten, forecastet samt orienteringen om finanslovsfor-
slaget til efterretning.   
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4. Udviklingsrapport for Aarhus Universitet, 2015 - 2017  
Prorektor Berit Eika redegjorde for processen og for kontraktudkastets indhold.  
 
Kontraktudkastet er udarbejdet efter en proces, hvorefter de akademiske råd, studie-
nævnene, HSU, studenterorganisationerne, de tværgående bånd, hovedområderne 
samt de administrative enheder har bidraget med forslag til udviklingskontraktens 
mål og måltal.  
 
Universitetet havde gerne set en grundigere inddragelse i den fortsatte proces, men 
dette var på grund at ministeriets tidsramme for arbejdet desværre ikke muligt. 
 
Udkastet er udarbejdet inden for den overordnede ramme, udstukket af uddannelses- 
og forskningsministeren, hvor første del består af fem pligtige mål, fastsat af ministe-
ren: Bedre kvalitet i uddannelserne, større relevans og øget gennemsigtighed, bedre 
sammenhæng og samarbejde, styrket internationalisering, øget social mobilitet – fle-
re talenter i spil, mens anden del består af selvvalgte mål, der skal afspejle institutio-
nens egne strategiske prioriteringer og profilering. 
 
Berit Eika gennemgik universitets forslag til selvvalgte mål og de enkelte målepunk-
ter. Universitetets selvvalgte mål er: 
• Et forskningsintensivt universitet. 
• Tiltrækning af eksterne forskningsmidler. 
• Talentudvikling. 
• Samarbejde med det omgivende samfund. 
 
De selvvalgte mål sikrer, at udviklingskontrakten omfatter det samlede Aarhus Uni-
versitet og bredden af universitetets opgaver samt at udviklingskontrakten afspejler 
de pejlemærker, der er udstukket i universitetets strategi for 2013 – 2020.  
 
For alle mål er der fastsat et eller to helt centrale målepunkter. I udvælgelsen er der 
lagt vægt på relevant kontinuitet til udviklingskontrakten for 2012 – 2014 samt tæt 
sammenhæng til de årlige strategiopfølgninger og til kvalitetsarbejdet på uddannel-
sesområdet. 
 
Bestyrelsen drøftede afgrænsningen af, hvilke mål der bør fremgå af udviklingskon-
trakten, og hvilke mål universitetet bør fastlægge i den overordnede strategi eller i 
andre udmøntninger heraf. Bestyrelsen fandt det mest hensigtsmæssigt, at udvik-
lingskontrakten indeholdt få transparente og målbare mål, der også var brugbare i 
andre sammenhænge. 
 
Bestyrelsen godkendte med enkelte justeringer af målepunkterne udkastet til udvik-
lingskontrakt for Aarhus Universitet 2015-2017, herunder  

- at indikatorerne for andel af kandidatstuderende, der optages på baggrund af 
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BA-uddannelse fra anden dansk institution samt for antal full-degree stude-
rende gøres relative (procentuel),  

- at indikator for social mobilitet justeres efter dialog med ministeriet, så den i 
videst mulig omfang er gennemskuelig på tværs af institutioner og så ministe-
riets fokus imødekommes,  

- at ambitionsniveauet for antal studerende på særlige talentspor hæves, samt 
- at indikator for myndighedsbetjening udgår som selvstændig indikator og er-

stattes af en ny indikator for antallet af forskningsaftaler med virksomheder. 
 
Bestyrelsesformanden har efterfølgende godkendt, at et yderligere forslag om opde-
ling af indikatoren for arbejdsløshedstallet på fakultetsniveau ikke gennemføres af 
tekniske årsager. 
 
Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden til at godkende forhandlingsresulta-
tet med ministeriet.  
 
5. Status for uddannelser 
Berit Eika henviste til bestyrelsens drøftelser dagen før på seminardagen, hvor hun 
havde præsenteret universitetets dilemmaer, udfordringer, rammebetingelser og visi-
oner på uddannelsesområdet.  
 
Ved årsskiftet 2013/2014 har Aarhus Universitet fået godkendt 5 nye uddannelser, li-
gesom der også i årets løb er nedlagt uddannelser. Berit Eika og Brian Bech Nielsen 
understregede, at universitetets mål - med henblik på at sikre uddannelsernes kvali-
tet og et relevant arbejdsmarked – var en udvikling mod færre, men bredere uddan-
nelser. Universitetet havde på den baggrund også igangsat en oprydning af det eksi-
sterende uddannelsesudbud. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig målet om færre, bredere uddannelser og tog i øvrigt status 
for uddannelser til efterretning. 
 
6. Status for den interne problemanalyse 
Brian Bech Nielsen orienterede om de foreløbige tilbagemeldinger i den brede hø-
ringsproces, der foregår indtil den 19. september 2014. 
 
Bestyrelsen noterede sig blandt andet forslaget om revision af brandingstrategien. 
Bestyrelsen var ikke uenig i forslaget, men pegede på behovet for en fælles holdning 
til branding og for at universitetsledelsen sikrer sammenhæng mellem brandingstra-
tegi og universitetets øvrige strategi. 
 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med processen og med den grundige inddragelse af 
medarbejdere og studerende.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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7. Evaluering af bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen drøftede evalueringens resultater. Formanden understregede i den sam-
menhæng bestyrelsens rolle i forhold til at sikre medinddragelse og medbestemmelse. 
 
8. Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen besluttede at genudpege Peder Tuborgh og Gitte Ørskou som eksterne 
medlemmer af bestyrelsen for en ny 4-årig periode fra 1. februar 2015 til 31. januar 
2019. 
 
9. Ansættelse af universitetsdirektør 
Brian Bech Nielsen orienterede om status for opslaget af universitetsdirektørstillin-
gen. Stillingen er genopslået med ansøgningsfrist den 28. september 2014.  
 
10. Meddelelser  
Rektor og prorektor orienterede om: 
 Auriga A/S’ salg af Cheminova og betydningen heraf for Aarhus Universitets 

Forskningsfond. 
 Studiemiljøundersøgelsens hovedresultater og den videre proces. 
 ”Forskningsmødet 2014 – Nye forskningshorisonter” den 10. november 2014. 
 Status for opslag af stillingen som dekan på Arts. 

 
12. Eventuelt 
Intet. 
 
Mødet sluttede kl. 12.00. 
 
 
Kommende møder  
 
Mødeplan for 2014 
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 
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  
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Andre arrangementer 
 
Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 
samt Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser: 
Torsdag den 28. maj 2015, kl. 11.00 
 
Aarhus Universitets årsfest: 
Fredag den 11. september 2015 

 

    


