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Møde onsdag den 5. november 2014, kl. 13.00 – 17.00  
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 5-2014) 
 
  
Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer:  
Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder Tuborgh (næstformand), 
Mariann Fischer Boel, Steen Riisgaard, Gitte Ørskou, Peter Bugge, Susanne 
Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Heidi Klokker Andersen og Andreas Birch 
Olsen. 
Afbud: Margareta Wallin Peterson. 
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: 
Pressechef Anders Correll. 
Under punkt 4 deltog desuden: 
Vicedirektør Louise Gade. 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17. september 
2014 (BM 4-2014)  

Referatet blev godkendt. 
 
3. Dimensionering 

Rektor Brian Bech Nielsen orienterede om den nye plan for dimensionering. 
 
Indfasningen af dimensioneringen strækkes over flere år end oprindeligt planlagt, og 
universiteterne får større frihed til selv at vælge de uddannelser, hvor der skal ske re-
duktioner i optaget. Udmøntningen koordineres internt på universitetet af den ned-
satte task-force, der også vil afdække uhensigtsmæssigheder med henblik på den vi-
dere forhandling med ministeriet, der skal afsluttes senest den 1. december. 
 
Dimensioneringens økonomiske konsekvenser for AU vurderes at svare til et ind-
tægtstab på 100 – 160 mio. kr. i 2020.  
 
Bestyrelsen fandt det vigtigt, at universiteterne samarbejder om dimensioneringen, 
ligesom bestyrelsen anbefalede, at universitetet udarbejder et holdnings- og kommu-
nikationsnotat om universitetsledelsens overordnede prioriteringer på området. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vil også fremover på de kommende 
bestyrelsesmøder blive orienteret om udviklingen. 
 
4. Orientering om HR-området v/vicedirektør Louise Gade 

Formanden bød velkommen til vicedirektør Louise Gade.  
 
Louise Gade orienterede om HR-området på AU, ligesom hun orienterede om HR’s 
arbejde med ledelsesudvikling bl.a. gennem et konkret eksempel, hvor 100 forsk-
ningsledere havde været gennem et ledelsesforløb. 
 
Det blev aftalt, at bestyrelsen inden sommerferien 2015 bliver orienteret om hvordan 
universitetet arbejder strategisk med lederudvikling og rekruttering, fastholdelse og 
udvikling af talenter. 
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5. Status for beslutninger som opfølgning på problemanalysen 

Brian Bech Nielsen orienterede om beslutningerne som opfølgning på pro-
blemanalysen samt om den forudgående høring.  
 
Der er kommet 168 høringssvar på samlet ca. 600 sider til det beslutningsforslag, 
som universitetsledelsen sendte i høring fra 15. august til 19. september 2014. Uni-
versitetsledelsen har nøje læst høringssvarene og har justeret forslaget på nogle om-
råder.  
 
Der er i høringssvarene generelt opbakning til de store linjer i beslutningsforslaget, 
der indebærer øget delegation, mere lokal beslutningskraft og profilering samt en 
administrativ organisering med en fællesadministration og administrative centre, der 
er tættere på det faglige miljø.  
 
Høringssvarene har haft tydeligst aftryk i de endelige beslutninger ved en større syn-
lighed af administrativt ansatte, skærpelse af de akademiske råds inddragelse og 
yderligere fokus på kommunikationsområdet. 
 
Brian Bech Nielsen orienterede desuden om implementeringsplanerne, den løbende 
opfølgning og sikring af gennemførsel og afslutning. Implementeringen kan følges på 
universitetets hjemmeside. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen vil på et senere møde blive 
inddraget igen, hvis der som led i implementeringen foreslås ændringer af institut-
strukturen. 
 
6. Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen udpegede forhenværende EU-kommissær og minister Connie He-
degaard som nyt eksternt bestyrelsesmedlem for perioden 1. december 2014 – 
30. november 2018.  
 
7. Ansættelse af universitetsdirektør 

Bestyrelsen besluttede at ansætte Jane Kraglund som universitetsdirektør med 
tiltrædelse 1. januar 2015. 

 
8. Meddelelser  
Rektor og prorektor orienterede om: 
 Status for forhandlingerne med ministeriet om udviklingskontrakten. Der 

indarbejdes endnu et mål vedr. kvalitetssikring af universitetets uddannelser 
samt en indikator, der viser udviklingen i antallet af indskrevne ph.d.-studerende 
i samarbejde med en professionshøjskole. Derudover havde ministeriet kun 
marginale, teknisk begrundede bemærkninger.   
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AU indsender revideret kontraktudkast torsdag den 6. november 2014. 
AU vil her – som allerede annonceret på forhandlingsmødet - tage forbehold for 
kontraktens ambitionsniveau på grund af den kommende dimensionering af 
uddannelserne. 

 Innovationsfondens strategiproces. 
 Taxameter-rapporten, der er under udarbejdelse fra konsulentfirmaet Deloitte. 

Rapporten ventes at foreligge i januar 2015. 
 

9. Eventuelt 

Intet. 
 
Mødet sluttede kl. 15.00. Bestyrelsen var efterfølgende på besøg på fakultetet BSS. 
 
 
Kommende møder  
 
Mødeplan for 2014 

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  
 
Andre arrangementer 

Uddeling af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris samt Aarhus Uni-
versitets Forskningsfonds ph.d.-priser: 
Torsdag den 28. maj 2015, kl. 11.00 
 
Aarhus Universitets årsfest: 
Fredag den 11. september 2015 

    


