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Møde onsdag den 18. december 2013, kl. 10.30  

i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 6-2013) 

 

Deltagere:  

Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Pe-

der Tuborgh (næstformand), Steen Riisgaard, Gitte Ørskou (indtil 12.45), Peter 

Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck Mortensen, Heidi Klokker Andersen og 

Benjamin Bilde Boelsmand.  

Afbud: Mariann Fischer Boel, Margareta Wallin Peterson. 

Observatør: Det nyvalgte bestyrelsesmedlem Andreas Olsen deltog i hele mø-

det som observatør. 

Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Søren E. Frandsen og 

universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.  

Fra AU Økonomi og Planlægning deltog:  

Sekretariatschef Anette Svejstrup. 

Under dagsordenens punkt 3. C. deltog: Statsautoriseret revisor Claus Ja-

cobsen og statsautoriseret revisor Henrik Kragh. 

Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen og Chefkonsulent Tove 

Bæk Jensen. 
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Formanden bød velkommen til det nyvalgte bestyrelsesmedlem Andreas Olsen, der 

deltog i mødet som observatør. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. november 

2013 (BM 5-2013)  

Referatet blev godkendt. 

 

3. Økonomi (lukket punkt) 

 

3.A. Økonomirapport 3 

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen præsenterede økonomirapport 3 og forecast 3. 

Aarhus Universitet forventer med forecast 3 et underskud på 100 mio. kr., hvilket er 

19 mio. kr større end forventet, men en forbedring i forhold til forecast 2 på 8 mio. kr. 

 

I forecast 3 er forventningerne til årets resultat justeret på grund af et antal forhold, 

der ikke kunne forudses ved budgettets fastlæggelse, herunder genoprettelse af ba-

lancen mellem gæstestuderende og udsendte studerende, dispositionsbegrænsning 

som følge af lavere lønudvikling, forskerskoleaktivitet m.m., feriepengeforpligtigel-

sen, budgetforbedringstiltag, prisregulering på SEA-huslejen og nedjusterede for-

ventninger til puljeafkast. 

 

I forecast 3 indgår bl.a. at indtægtssikkerheden generelt er høj, og at omkostningerne 

er nedjusteret som følge af nedjusteringerne på indtægtssiden. 

 

Blandt endnu ikke afklarede usikkerhedsfaktorer i forhold til det forventede resultat 

er årets tilskud til heltidsuddannelse, størrelsen af færdiggørelsesbonus og aktiviteten 

i 2013 på eksternt finansierede projekter. 

 

Jørgen Jørgensen oplyste endvidere, at økonomistyringen på Arts var blevet styrket - 

hvilket bl.a. var sket med en sammenlægning af økonomiadministrationen for Arts og 

BSS. 

 

Rektor Brian Bech Nielsen bemærkede, at balancen mellem finanslovsmidler og eks-

terne midler er en udfordring som følge af den stigende afhængighed af eksterne mid-

ler, der gælder universiteterne i hele Europa, og at disse udfordringer kræver kultur- 

og holdningsændringer på universiteterne. 

 

Repræsentanterne for de studerende efterlyste kvartalsvise rapporteringer af udvik-

lingen i de eksterne midler.  

 

Bestyrelsen ville fra og med 2014 modtage oplysninger om udviklingen i de eksterne 

midler i økonomirapporterne. 

 
Bestyrelsen tog herefter økonomirapport 3 2013 til efterretning. 
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3.B. Budget for 2014 

Jørgen Jørgensen præsenterede Aarhus Universitets budget for 2014. Universitetet 

budgetterer med en omsætning på 6,443 mia. kr., et underskud på 60 mio. kr. i 2014 

og et resultat i balance fra 2015. Egenkapitalen ventes fra 2015 stabiliseret på knap 

600 mio. kr. 

 

Efter en årrække med stigende omsætning er Aarhus Universitets økonomi fra 2011 

præget af stagnerende indtægter og forsat stigende omkostninger. Der er begrænsede 

muligheder for resultatforbedring på indtægtssiden, da finanslovstilskuddet er fal-

dende, og da fremtidig vækst skal findes på eksterne midler.  

 

Universitetets udfordringer de kommende år er på den baggrund præget af to primæ-

re rammebetingelser, nemlig at der skal være balance i økonomien fra 2015, og at der 

skal være økonomisk råderum til at sikre universitetets budgetoverholdelse og til at 

foretage de nødvendige investeringer i nye satsninger på institut- og hovedområdeni-

veau.  

 

Budgettet for 2014 med overslag for 2015 – 2017 adresserer begge disse udfordringer.  

 

Budgettet indeholder derfor bl.a. en nødvendig reduktion af omkostningerne på ordi-

nær drift, herunder lønomkostningerne, svarende til varige besparelser på ca. 225 

mio. kr. årligt fra 2016, hvilket desværre vil nødvendiggøre afskedigelser.  

 

Jørgen Jørgensen oplyste, at der fortsat udestår en stor opgave for universitetet med 

at konkretisere besparelserne og samtidig tilvejebringe midler til at finansiere de nye 

satsninger og nødvendige initiativer. 

 

I 2014 vil Aarhus Universitet derfor være præget af tilbageholdenhed, hårde priorite-

ringer og ubehagelige beslutninger med personalemæssige konsekvenser. Samtidig 

må besparelserne ikke medføre et stop for rekruttering af talentfulde nye forskere og 

igangsættelse af nye faglige satsninger. En vis opbremsning vil dog ikke kunne ude-

lukkes som følge af de nødvendige prioriteringer.  

 

Budgettet har været drøftet med bl.a. Hovedsamarbejdsudvalget. En udtalelse fra 

Hovedsamarbejdsudvalgets medarbejderrepræsentanter var sendt til bestyrelsen 

sammen med budgettet. Heri anmodes om, at tidspunktet for budgettets balance ud-

sættes fra 2015 til 2016, og at resultaterne fra den interne problemanalyse afventes. 

 

Brian Bech Nielsen understregede, at den interne problemanalyses formål er at af-

dække problemer med administrativ understøttelse og den faglige organisering, og at 

det ikke er formålet med analysen at finde besparelser. Viser der sig muligheder for 

besparelser i forbindelse med analysen, vil disse naturligvis blive vurderet. Han un-

derstregede, at midler fra det økonomiske råderum, som besparelserne skal være 

med til at tilvejebringe, især kommer institutterne og de studerende til gode. 

 

Repræsentanterne for de studerende erindrede om beslutningen fra bestyrelsesmødet 

i november (BM 5-2013), hvorefter besparelserne ikke ville påvirke undervisningen 

negativt, herunder hverken med hensyn til kvantitet eller kvalitet. 
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Repræsentanterne for medarbejderne fandt størrelsen af de nødvendige besparelser 

og personalereduktionerne overraskende, og de foreslog derfor indført en incita-

mentsstruktur til fremme af vækst i eksterne midler, ligesom de foreslog, at der blev 

taget initiativ til at sikre et godt arbejdsmiljø på trods af de nødvendige besparelser. 

 

Brian Bech Nielsen redegjorde for de i budgettet indarbejdede planer for anvendelse 

af det økonomiske råderum til uddannelsesinvesteringer, herunder bl.a. pædagogisk 

opkvalificering af undervisere, udvikling af nye læringsformer samt til afværgeforan-

staltninger i form af frivillige fratrædelsesordninger og seniorordninger. 

 

De studerende fandt det skuffende, at de forud for mødet kun havde fået meget spar-

somme oplysninger om formålet med det økonomiske råderum.  

 

Repræsentanterne for medarbejderne efterlyste oplysninger om fordelingen af bespa-

relsen på institutter og administrative afdelinger.  

 

Brian Bech Nielsen oplyste hertil, at de mere detaljerede budgetter ville via dekaner-

ne/universitetsdirektøren blive udarbejdet på institutniveau, ligesom dekaner-

ne/universitetsdirektøren ville sikre inddragelse af samarbejdsudvalg og akademiske 

råd. 

 

Bestyrelsen konstaterede med beklagelse, at det er nødvendigt at vedtage et budget 

med besparelser.  

 

Besparelserne er nødvendige, fordi universitetets budget på ny skal i økonomisk 

balance, og fordi universitetets strategiske spor fortsat skal følges.  

 

Bestyrelsen tilsluttede sig hovedforslaget om fordelingen af besparelserne og 

bemærkede sig besparelsernes fordeling over år, ligesom bestyrelsen bemærkede sig, 

at kvalitet i uddannelse og forskning fortsat er overskriften for universitetet.  

 

Bestyrelsen forudsætter samtidig, at besparelserne udmøntes i overensstemmelse 

med drøftelserne i bestyrelsen og under fortsat inddragelse af medarbejdere og 

studerende. 

 

9 medlemmer tiltrådte budgettet i sin helhed. 2 medlemmer (studerende) stemte 

imod, idet de dog tilsluttede sig de besparelser, der genopretter økonomisk balance 

fra 2015, medens de på det foreliggende grundlag ikke kunne ikke tiltræde de dele af 

besparelserne, der vedrører tilvejebringelsen af et strategisk råderum for nye 

satsninger og initiativer.  

 

3.C. Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder 

2013 

Formanden bød velkommen til repræsentanterne for institutionsrevisor,  

PricewaterhouseCoopers.  
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Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen gennemgik protokollat om forberedende revi-

sionsarbejder 2013. 

 

Det var revisionens vurdering, at universitetets regnskabssystemer som helhed giver 

et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet, og revisionen er ikke blevet 

opmærksom på forhold, som kan medføre forbehold på revisionspåtegningen på års-

regnskabet.  

 

Revisionen har i lighed med tidligere år gennemgået en række af de generelle it-

kontroller. Det er revisionens overordnede vurdering, at det interne kontrolmiljø på 

flere områder er forbedret siden 2012.  

 

Revisionen har dog fortsat identificeret enkelte svagheder i kontrolforanstaltningerne, 

som anbefales udbedret med henblik på yderligere at styrke universitetets samlede 

kontrolmiljø.  

 

Revisionen har haft særligt fokus på: 

 Generelle it-kontroller 

 Gennemgang af funktionsadskillelse i systemer og fuldmagtsforhold. 

 Status for implementeringen af ny økonomimodel, hvor en række væsentlige 

elementer fortsat er under implementering.  

 Eksternt tilskudsfinansieret aktivitet og status på implementering af interne 

kontroller vedrørende lønallokering. 

 

Revisionen anbefalede følgende forbedringer: 

 Øget sikring mod risikoen for besvigelser. 

 Implementering af dispositionsgrænser, så der er maksimale beløbsgrænser 

for, hvor store udbetalinger de forskellige personalegrupper kan godkende. 

 Forbedret grundlag for opgørelsen af skyldige feriepenge. 

 Sikring og koordinering af løbende controlling-opgaver, via en kortlægning af 

alle relevante controllingopgaver i forbindelse med periodeafslutning i relation 

til bogføring, afstemning og udarbejdelse af perioderapporter til ledelsen.  

 Implementering af en integreret tidsregistreringsløsning til projektregnskaber. 

 Udarbejdelse af en politik og vejledning for stikprøvekontrollen vedrørende 

kontering af købsbilag samt en opjustering af antallet at stikprøver, der anses 

for passende. 

 

Revisionen fandt, at universitetets implementering af en ny økonomimodel havde væ-

ret en stor opgave, der havde haft god fremdrift, men som det også fortsat var nødven-

digt at prioritere i 2014. 

 

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og underskrev protokollatet. 

 

3.D. Afmelding af Rigsrevisionens besøg på Aarhus Universitet 

Bestyrelsen tog afmeldingen til efterretning.  
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4. Aftaler om myndighedsbetjening (lukket punkt) 

 

4.A. Aftale med Fødevareministeriet 

Prorektor Søren E. Frandsen orienterede om status for aftalen mellem AU og Fødeva-

reministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening for 2014 -2017.  

  

Forhandlingerne er afsluttet og gennemført i god forståelse mellem Fødevareministe-

riet og Aarhus Universitet. 

 

Der er i 2014 afsat 280 mio. kr. mod 284 mio. kr. i 2013. Rammeaftalen er en 4-årig 

rullende kontrakt for 2014 - 2017 om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Ram-

meaftalen omhandler tre overordnede temaområder: Udviklings- og vækstorienteret 

fødevareerhverv; ansvarlig forvaltning af naturressourcer; fødevaresikkerhed, forbru-

gernes valgmuligheder og sunde kostvaner. Under de tre hovedoverskrifter er der 

specificeret 13 forskningsfaglige temaområder, som er nærmere præciseret i et bilag 

til rammeaftalen. 

 

Rammeaftalen er reduceret som følge af det almindelige effektiviseringskrav på bevil-

linger i staten. 

 

Søren E. Frandsen bekræftede på spørgsmål fra de studerende, at der ikke bliver 

brugt taxametermidler på myndighedsbetjening. Derimod er der god synergi for op-

gaver finansieret af Fødevareministeriets basisbevillinger, specifikke bevillinger og 

eksterne midler fra andre kilder. 

 

Bestyrelsen så gerne i løbet af 2014 en temadrøftelse om behovet for en mere innova-

tiv myndighedsbetjening. 

  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede bestyrelsesformanden 

til at underskrive den færdige hovedaftale. 

 

4. B. Aftale med Miljøministeriet 

Søren E. Frandsen orienterede om status for aftalen mellem AU og Miljøministeriet 

for 2014-2017. Forhandlingerne sker i god fælles forståelse mellem Miljøministeriet 

og Aarhus Universitet. 

 

Rammeaftalen er en 4-årig rullende kontrakt for 2014 – 2017 om forskningsbaseret 

myndighedsbetjening inden for følgende forskningsfaglige temaområder: luft, natur, 

vand, kemi og bioteknologi, samfund og tværgående opgaver samt som nyt område: 

klima og Grønland.   

  

I 2014 er der afsat 125 mio. kr. til kontrakten. Til sammenligning var der i 2013 afsat 

127 mio. kr. 

 

Rammeaftalen indleder en ny 4-årig periode, hvorfor dette års forhandling er en 

grundlæggende forhandling på det strategiske niveau. Der er i forhold til de faglige 

temaer for den kommende rammeaftale taget afsæt i EU’s 7. miljøhandlingsprogram, 
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som ligeledes vil være rammesættende for den danske natur- og miljøindsats for den 

kommende 4-årige periode.  

 

Rammeaftalen er reduceret som følge af det almindelige effektiviseringskrav på bevil-

linger i staten.  

 

Miljøministeriet har ved forhandlingerne ønsket en større transparens i forhold til 

anvendelsen af aftalens midler. Derudover ønsker ministeriet større fleksibilitet i for-

hold til prioritering af nye behov og som konsekvens heraf at konkurrenceudsætte de-

le af aftalen. 

 

Bestyrelsen så gerne i løbet af 2014 en strategisk temadrøftelse af den offentligt fi-

nansierede kontraktforskning.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede bestyrelsesformanden 

til at underskrive den færdige hovedaftale. 

 

5. Meddelelser 

Rektor orienterede om: 

 Status og indhold af Bertel Haarders beslutningsforslag om forskning og ef-

teruddannelse inden for folkeskolens grundfag. 

 Regeringens Forum for Koordinering af Uddannelsesforskning. 

 Status på fremdriftsreformen. Reformen er udskudt for de allerede indskrev-

ne studerende fra 1. september 2014 til 1. september 2015. 

 Forskningsprogrammet Horizon 2020, der nu er endeligt godkendt af EU’s 

forsknings- og innovationsministre. Bestyrelsen ville modtage et notat om 

AU’s håndtering af forskningsprogrammet. 

 Regeringens udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser, 

nedsat af uddannelsesministeren. 

 Status for den interne analyse og sammensætningen af analysepanelet, der 

netop er nedsat. 

 Opslaget af stillingen som prorektor for uddannelse. 

 En bevilling på 250 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til det Nationale Center 

for Partikelterapi. 

Prorektor orienterede om: 

 En kommende evaluering af vidensamarbejde mellem erhvervsliv og videnin-

stitutioner, herunder effektiviteten i anvendelse af viden i samfundet, tekno-

logioverførelse og kommercialisering (tech-trans). 

 Etableringen af Danish Food Cluster. 

  

6. Eventuelt 

Ingen drøftelser under dette punkt. 

 

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år med mange go-

de og saglige diskussioner. Han ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

Formanden rettede en særlig tak til Benjamin Bilde Boelsmand, der udtræder af be-

styrelsen pr. 1. februar 2014, for godt arbejde og samarbejde i bestyrelsen. 
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Mødet sluttede kl. 14.50. 

 

 

Kommende møder  

 

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 


