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Møde onsdag den 6. november 2013, kl. 13.00  
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 5-2013) 
 
Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Pe-
der Tuborgh (næstformand), Mariann Fischer Boel, Margareta Wallin Peterson, 
Steen Riisgaard, Gitte Ørskou, Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck 
Mortensen, Heidi Klokker Andersen og Benjamin Bilde Boelsmand.  
Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen og universitetsdirektør Jørgen 
Jørgensen. Prorektor Søren E. Frandsen deltog fra kl. 15.15. 
Sekretariat: Chefkonsulent Tove Bæk Jensen. 
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Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmødet den 25. september 2013 

(BM 4-2013)  
3. Opfølgninger på den faglige udviklingsproces (lukket punkt) 
4. Indledende drøftelse af budget for 2014 (lukket punkt) 
5. Meddelelser fra   

- Formanden  
- Rektor, prorektor og universitetsdirektøren 

6. Eventuelt 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et supplerende punkt: Indledende drøf-
telse af budget for 2014. Punktet ville blive behandlet som punkt 4. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. september 
2013 (BM 4-2013) 

Referatet blev godkendt med en tilføjelse til referatet af dagsordenens punkt 5, andet 
afsnit, om opfølgning på udviklingen i eksterne midler. 
 
3. Opfølgninger på den faglige udviklingsproces (lukket punkt) 
Rektor Brian Bech Nielsen redegjorde for planerne for opfølgninger på den faglige 
udviklingsproces. Han foreslog opfølgning i to dele: 
 

1. En intern problemanalyse, der skal give grundlag for beslutning om de nød-
vendige ændringer. Analysen skal sikre inddragelse af de relevante medarbej-



 
 

    

Side 2/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

dere, studerende, organer og ledelser samt integrere det allerede igangsatte 
opfølgningsarbejde på APV’en fra foråret 2013. På basis af analysen udarbej-
des en plan for nødvendige ændringer, der forelægges bestyrelsen til beslut-
ning i juni 2014.  
 

2. En uafhængig international evaluering af den faglige udviklingsproces i 2016. 
Evalueringen skal have fokus på universitetets leverancer til samfundet.     
 

For at forenkle den overordnede ledelse af hovedområderne foreslås allerede nu en 
reorganisering og forenkling af arbejdet i de tværgående bånd og i universitetsledel-
sen.  
 
Forslaget indebærer: 
 

• Reorganisering og forenkling af de tværgående bånd, så de nuværende fire 
bånd lægges sammen til to bånd under de foreløbige hovedoverskrifter: 
”Forskning” og ”Uddannelse”, hvor hvert hovedområde indsætter to prode-
kaner eller alternativt en prodekan og en institutleder i hvert bånd. De nuvæ-
rende bånd integreres i de to nye bånd. Navnene og det faglige indhold af de 
nye bånd diskuteres med de eksisterende bånd og fora inden endelig opgave-
fordeling besluttes.  
 

• Overførsel af alle aktiviteter vedrørende myndighedsrådgivning til de relevan-
te nationale centre med reference til den relevante dekan. 
 

• Sikring af dekanernes ledelseskraft til den nødvendige dialog med hovedom-
råderne ved at frigøre dem for driftstunge opgaver. Dekanerne skal fremover 
lede tværgående projekter af strategisk og tidsbegrænset karakter. 
 

• Ændring af prorektorprofilen. Den nuværende prorektorstilling for viden-
spredning nedlægges ved stillingens udløb med udgangen af maj 2014. En ny 
prorektorstilling for uddannelse opslås snarest, da uddannelsesområdet kræ-
ver betydeligt ledelsesfokus både internt og eksternt. Den nye prorektor skal 
lede det nye uddannelsesbånd og repræsentere Aarhus Universitet i den nati-
onale og internationale uddannelsesdebat. Ledelsen af det nye forsknings-
bånd varetages af rektor. En stedfortræder blandt prodekanerne vil få til op-
gave at håndtere båndets driftsprægede opgave.  
 

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors oplæg, idet bestyrelsen forudsatte, at vægtningen af 
universitets fire strategiske mål og de tidligere beslutninger om strategiske priorite-
ringer, herunder talentudvikling, fastholdes. Bestyrelsen fandt processen for den in-
terne problemanalyse omfattende, men anerkendte samtidig, at processen også havde 
det væsentlige formål at sikre tiltro til, at de relevante interne fora inddrages.  
 
Repræsentanterne for de studerende understregede vigtigheden at have reel demo-
kratisk proces, hvor rektor lyttede til de involverede parter. De studerende fandt det 
også afgørende at øge kommunikationen mellem de tværgående bånd, fora og insti-
tutterne. 
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Bestyrelsen besluttede: 
 At der igangsættes en intern problemanalyse inden udgangen af 2013. 
 At der igangsættes en uafhængig international evaluering af den faglige ud-

viklingsproces i 2016 med fokus på universitetets leverancer til samfundet.  
 At de fire tværgående bånd lægges sammen til to bånd under de foreløbige 

hovedoverskrifter ”Uddannelse” og ”Forskning” i forbindelse med tiltrædelse 
af en ny prorektor for uddannelse, senest i juni 2014. 

 At der ved reorganiseringen af båndene sikres fortsat fokus på alle fire mål i 
strategien samt på de tidligere trufne beslutninger vedrørende strategiske 
prioriteringer. 

 At oprette en prorektorstilling for uddannelse til forventet besættelse i foråret 
2014. Bestyrelsen forudsatte, at den nye prorektor ville have relevant uddan-
nelses- og ledelseserfaring. 

 At nedlægge den nuværende prorektorstilling for videnspredning med virk-
ning fra stillingens udløb den 31. maj 2014. 

 
Bestyrelsen tilsluttede sig desuden: 
 At alle aktiviteterne for myndighedsrådgivning overføres til de relevante na-

tionale centre med ledelsesophæng til den relevante dekan, hvorved det di-
rekte ophæng til universitetsledelsen sikres.  

 At ledelsen af forskningsbåndet varetages af rektor. 
 

4. Indledende drøftelse af budget for 2014 (lukket punkt) 
Brian Bech Nielsen fremlagde et foreløbigt budget for årene 2014, 2015 og 2016 og 
universitetsledelsens overvejelser herom. Budgettet viste et behov for at realisere be-
sparelser svarende til ca. 2 % af omsætningen årligt de kommende år, med henblik på 
at nå de af bestyrelsen opstillede resultatkrav. Rektor understregede, at budgettallene 
ikke var endelige, men at det står klart, at universitetet vil have et betydeligt struktu-
relt underskud med mindre besparelserne realiseres.  
 
Universitetsledelsen påpegede behovet for en omstillingspulje for at kunne prioritere 
på tværs af institutterne inden for de enkelte hovedområder samt for midler til at in-
vestere strategisk på tværs af hovedområderne og for at understøtte fælles tværgåen-
de behov, fx digitalisering på undervisningsområdet. 
 
Den økonomiske ramme, besparelser og fremtidige løsninger skal drøftes med uni-
versitetets institutter og samarbejdsudvalg inden bestyrelsens behandling af budget-
tet på mødet den 18. december (BM 6-2013). 
 
Hovedsamarbejdsudvalget vil diskutere budgettet for 2014 og de fremadrettede ud-
fordringerne inden bestyrelsens endelige behandling af budgettet i december måned.  
 
Bestyrelsen tilsluttede sig, at universitetsledelsen går videre med budgetteringen på 
baggrund af det skitserede budget, herunder med en omstillingspulje til at sikre prio-
riteringen på tværs af institutterne inden for hvert hovedområde. Bestyrelsen fandt 
det generelt mest hensigtsmæssigt at finde den nødvendige besparelse på én gang i 
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form af nye løsninger, frem for at fordele besparelsen jævnt over flere år. Bestyrelsen 
lagde særlig vægt på, at besparelserne ikke ville berøre undervisningen negativt, 
hverken med hensyn til kvantitet eller kvalitet. 
 
Bestyrelsen vil på mødet i den 18. december (BM 6-2013) få grundige og detaljerede 
oplysninger om konsekvenserne af budgettet.  
 
Kommunikation om opfølgninger på den faglige udviklingsproces og om budget for 
2014 sker fra rektor og behandles indtil da fortroligt.  

 
5. Meddelelser 
Universitetsdirektøren orienterede om: 
 En fremlagt skriftlig meddelelse om Aarhus Universitets investeringer. 
 En fremlagt skriftlig redegørelse for visse forhold i økonomirapport 2 2013. 

 
8. Eventuelt 
Mødet sluttede kl. 15.40.  
 
I forlængelse af mødet præsenterede dekan Allan Flyvbjerg hovedområdet Health, 
hvorefter bestyrelsen besøgte hovedområdet. 
 
Kommende møder  
 
Bestyrelsesmøder i 2013 

• 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 
 
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 


