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Møde onsdag den 17. december 2014, kl. 13.00 – 17.00  
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 6-2014) 
 
  
Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer:  
Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta Wal-
lin Peterson, Steen Riisgaard, Peter Bugge, Susanne Bødker, Bertha P. Beck
Mortensen, Heidi Klokker Andersen og Andreas Birch Olsen. 
Afbud: Peder Tuborgh (næstformand) og Gitte Ørskou. 
Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika, kommende 
universitetsdirektør Jane Kraglund og kommende bestyrelsesmedlem Sarah
Askholm Junge. 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen og chefkonsulent Tove 
Bæk Jensen. 
Under punkt 3 deltog: 
Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen. 
Under punkt 5 deltog: 
Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology 
 

REFERAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dagsorden 
 
1.  Godkendelse af dagsorden 

 
2.  Godkendelse af referat fra  bestyrelsesmødet den 5. november  

2014 (BM 5-2014)  
 

3.  
 

Økonomi (lukket punkt) 
 

 A. Økonomirapport 3  
 

 B. Budget for 2015  
 

 C. Institutionsrevisors protokollat om forberedende 
revisionsarbejder 2014  
 

 D. Rigsrevisionens rapport om løbende årsrevision ved Aarhus 
Universitet  
 

4.  Dimensionering, orientering om status 
 

5.   Aftaler om myndighedsbetjening (lukket punkt) 
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 A. Aftale med Fødevareministeriet  
 

 B. Aftale med Miljøministeriet  
 

6.   Meddelelser fra 
 Formanden  
 Rektor  
 Prorektor 
 

7.  Eventuelt 
 

 
Formanden bød velkommen til Connie Hedegaard, til kommende universitetsdirek-
tør Jane Kraglund og til det nyvalgte kommende bestyrelsesmedlem Sarah Askholm 
Junge.  
 
Formanden bød desuden velkommen til en række studerende fra ”Et Andet Universi-
tet”, der deltog under den åbne del af mødet. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Bestyrelsen besluttede at behandle de åbne punkter først. Med denne ændring blev 
dagsordenen godkendt.  
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. november 2014 
(BM 5-2014)  
Referatet blev godkendt. 
 
3. Økonomi (lukket punkt) 
3.A. Økonomirapport 3 
Rektor Brian Bech Nielsen præsenterede økonomirapport (forecast 3). 
  
Aarhus Universitet forventer med økonomirapport 3 at opjustere årets resultat fra et 
underskud på 60 mio.kr. til et underskud i 2014 på 58 mio. kr.  
 
Bestyrelsen tog økonomirapport 3 til efterretning. 
 
3.B. Budget for 2015 
Brian Bech Nielsen præsenterede Aarhus Universitets budget for 2015.  
 
Aarhus Universitet budgetterer med en økonomi i balance og med en meget beskeden 
økonomisk vækst. 
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Bestyrelsen  drøftede rammer og muligheder for at tiltrække flere eksterne midler 
med en øget inddækning af faste omkostninger og opfordrede i den sammenhæng til 
en nærmere analyse af forholdet mellem eksterne midler og afledte udgifter.  
 
Bestyrelsen takkede for budgetarbejdet og godkendte budgettet for 2015. 
  
3.C. Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder 
2014  
Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning og underskrev det. 
 
3.D. Rigsrevisionens rapport om løbende årsrevision ved Aarhus 
Universitet  
Rigsrevisionens rapport var modtaget af Aarhus Universitet umiddelbart inden 
bestyrelsesmødet, og det havde ikke været praktisk muligt at forberede en præsen-
tation heraf. Rigsrevisionens rapport kunne derfor ikke behandles på mødet. 
 
4. Dimensionering, orientering om status 
Prorektor Berit Eika orienterede om status for dimensioneringen.  
 
Hun redegjorde i den forbindelse for processen, forhandlingsforløbet og resultatet af 
forhandlingerne, ligesom hun redegjorde for planerne for det kommende års arbejde 
med udmøntningen af dimensioneringskravet.  
 
Udmøntningen vil ske under inddragelse af de faglige miljøer, og det er universitetets 
hensigt at tilpasse uddannelsesudbuddet, så universitetets uddannelsesprofil 2020 er 
brede og robuste bacheloruddannelser med faglig tyngde. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
5. Aftaler om myndighedsbetjening (lukket punkt) 
5.A. Aftale med Fødevareministeriet 
5.B. Aftale med Miljøministeriet  
Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology, orienterede om status for 
aftalerne med Fødevareministeriet og med Miljøministeriet om forskningsbaseret 
myndighedsbetjening for 2015 – 2018. 
 
Der er i 2015 afsat 276,9 mio. kr. på finansloven til Aarhus Universitets aftale med 
Fødevareministeriet mod 280,2 mio. kr. i 2014.  
 
Der er i 2015 afsat 123,4 mio. kr. på finansloven til Aarhus Universitets aftale med 
Miljøministeriet mod 125 mio. kr. i 2014. 
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Dekanen gav derudover en orientering om rammeaftalen med Fødevareministeriet og 
myndighedsberedskabet på området samt om forudsætningerne for en øget ekstern 
forskningsfinansiering og universitetets arbejde hermed. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede formanden til at 
underskrive de færdige aftaler. 
 
6. Meddelelser  
Rektor og prorektor orienterede om: 
 Aarhus Universitets deltagelse i Folkemødet 2015 i Allinge fra den 11. til den 14. 

juni 2015.  
 Status for beslutningerne på baggrund af problemanalysen.  
 De akademiske råds årlige seminar sammen med universitetsledelsen, der var 

afholdt den 28. – 29. november 2014 på Sandbjerg. 
 Aarhus Symposium, der blev afholdt den 6. november 2014, med mere end 700 

deltagere, der igen i år var en  velorganiseret begivenhed drevet af studerende fra 
BSS.  

 Taxameteranalysen, der udarbejdes af Deloitte. Rapporten ventes at foreligge i 
januar. 

 Indsatsen i forhold til gymnasieskolen og universitetets ønske om at udbygge 
samarbejdet med gymnasierne med henblik på udvikling af universitetets 
uddannelser, rekruttering mv.  

 
9. Eventuelt 
Formanden takkede for et godt samarbejde i det forløbne år og ønskede alle en glæ-
delig jul og et godt nytår. 
 
Formanden rettede en særlig tak til Heidi Klokker, der udtræder af bestyrelsen pr. 1. 
februar 2014, for godt arbejde og samarbejde i bestyrelsen. 
 
Mødet sluttede kl. 17.00.  
 
 
Kommende møder  
 
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 Universi-
tets Forskningsfonds ph.d.-priser: 
Torsdag den 28. maj 2015, kl. 11.00 
 
Aarhus Universitets årsfest: 
Fredag den 11. september 2015 


