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Afbud fra: 
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Universitetsdirektør Stig Møller 

 

Sekretariat 

Per Møller Madsen 

Mette Skovsbøll 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1. september 2006 (bilag)  

3. Økonomi (lukket punkt) 

Kvartalsrapport 3-2006 (bilag) 

4. Fusion (lukket punkt) (bilag) 

5. Meddelelser fra  

- Formanden 

- Rektor  

6. Eventuelt 

 

 

Ad 1. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. 

Jørgen Grønnegaard Christensen ønskede, jf. pkt. 4 om fusioner, at det blev noteret, at bestyrelsen 

havde givet bemyndigelsen til at fortsætte fusionsforhandlingerne på de to betingelser, at der skul-

le sikres en tilstrækkelig indkapsling af fusionsparternes økonomi i en indkøringsperiode, og at 

det skulle sikres, at universiteternes traditionelle forskningsfrihed blev opretholdt også under de 

nye forhold. 
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Anne Bundgaard Christensen ønskede, jf. pkt. 6 om godkendelse af nye uddannelser, at der i frem-

tiden ved godkendelse af nye uddannelser blev taget stilling til, om de nye uddannelser kunne 

indpasses i de eksisterende bygningsmæssige rammer. 

  

Med disse bemærkninger var referatet godkendt. 

 

 

Ad 3. 

Der var udsendt økonomirapport nr. 3 for 2006. 

 

Der var ikke sket ændringer i forhold til 2. kvartalsrapport, og universitetet lå meget stabilt i for-

hold til det vedtagne budget. Der havde været lidt færre STÅ-indtægter end forventet, men til 

gengæld havde man fået lidt flere forskningspenge. Disse bevægelser opvejede hinanden. Rektor 

regnede med at kunne fremlægge et optimistisk budget for 2007 på bestyrelsens møde i december. 

 

På forespørgsel oplyste rektor, at problemet vedr. finansiering af nye tandlægestole endnu ikke var 

løst. Man havde presset på for en løsning, som var ens for Aarhus og København, og formændene 

for universiteterne havde vedholdende bragt spørgsmålet op i videnskabsministeriet.  

 

Bestyrelsen tog økonomirapporten til efterretning. 

 

Ad 4. 

Formanden gav en grundig redegørelse for forhandlingerne med Handelshøjskolen i Århus, som 

var foregået siden sidste bestyrelsesmøde. Processen havde været positiv og tillidsskabende. De 

seneste forhandlinger havde været med Videnskabsministeriet om tilførsel af nye midler til Han-

delshøjskolen i forbindelse med fusionen. Det havde været væsentligt, at AU’s økonomi ikke måtte 

belastes væsentligt. Det var formandens opfattelse, at der nu var nået et acceptabelt resultat.  

 

Rektor gennemgik de udsendte bilag. 

 

For Danmarks JordbrugsForsknings og Danmarks Miljøundersøgelsers vedkommende var ud-

gangspunktet det fælles brev til videnskabsministeren af 15. september 2006 (bilag 4.F.) 

 

Vedr. Handelshøjskolen i Århus (ASB) var udsendt udkast til fælles brev fra AU og ASB til viden-

skabsministeren (bilag 4.H.), notat af 1. november 2006 om økonomien i forbindelse med en fusion 

mellem AU og ASB (bilag 4.I.) og udkast til fusionsaftale mellem AU og ASB (bilag 4.K.). Der blev 

omdelt et revideret bilag 4.H. 

 

Rektor besvarede spørgsmål til bilagene og understregede herunder, at han så positivt på at indfø-

re begrebet professional school, men det var ikke meningen, at Handelshøjskolen som en professi-

onal school skulle have større selvstændighed end andre fakulteter. Den reelle forskel var, at en 

professional school skulle have et advisory board, mens et fakultet kunne have det. Desuden var 

det naturligt at se på bestemmelserne i universitetets vedtægt om godkendelse af nye uddannelser, 

således at ikke enhver lille ny uddannelsesretning skulle godkendes i bestyrelsen.  

 

Notatet om økonomiske vilkår blev gennemgået, og rektor præciserede, at i det omfang ASB fik 

andel i globaliseringsmidler til forskning ville disse indgå i finansieringen af de aftalte ekstra 

forskningsmidler. 

 

Man gennemgik herefter udkastet til brev til Videnskabsministeriet om sammenlægning af Aarhus 

Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Aarhus Universitet 

(bilag 4.G.). Et revideret bilag 4.G, hvor punkt 6 var suppleret, blev omdelt. Rektor besvarede 

spørgsmål om de enkelte punkter.  
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Bestyrelsen tilsluttede sig i enighed, at Aarhus Universitet fusionerede med Danmarks Jordbrugs-

Forskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus. Bestyrelsen tiltrådte, at 

det fælles brev fra Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Århus til videnskabsministeren blev 

sendt i den foreslåede form. Bestyrelsen tiltrådte et svar fra Aarhus Universitet til Ministeriet for 

Videnskab, Teknologi og Udvikling med følgende indhold:  

 

- Aarhus Universitets bestyrelse har besluttet, at universitetet sammenlægges med Dan-

marks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus på 

de vilkår, der fremgår af dette brev. 

 

- Universitetet bekræfter de vilkår for sammenlægning, som er aftalt mellem hhv. Aarhus 

Universitet, Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser og mellem 

Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Århus. Vilkårene fremgår af brev til viden-

skabsministeren af 15. september 2006 fra AU, DJF og DMU samt af brev af 2. november 

2006 til videnskabsministeren fra AU og ASB.   

 

- Nedlæggelsen af Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Han-

delshøjskolen i Århus har virkning fra den 31. december 2006; sammenlægningen sker med 

virkning fra den 1. januar 2007 under de bevillingsmæssige forudsætninger der ligger i re-

geringens beslutning om fusionerne, således at institutionernes økonomiske vilkår ikke for-

ringes.  

 

- Universitetet har en række konkrete bemærkninger til Fødevareministeriets brev af 27. ok-

tober 2006 med ministeriets tilkendegivelse om forudsætninger og vilkår for en sammen-

lægning af DJF med AU.  

 

- Universitetet må tage et generelt forbehold for sin stillingtagen til Miljøministeriets eventu-

elle forudsætninger og vilkår for en sammenlægning af Danmarks Miljøundersøgelser med 

AU, da universitetet endnu ikke har modtaget Miljøministeriets brev herom. 

 

- Universitetet bekræfter, at sektorforskningsinstitutionerne kan overgå til universitetet med 

de aktiver og passiver, der optræder på åbningsbalancen pr. 1. januar 2007. Åbningsbalan-

cen og eventuelle særlige juridiske forpligtelser skal kunne godkendes af universitetet un-

der medvirken af universitetets revisor og advokat. Godkendelsen vil i givet fald kunne af-

hænge af, om der fremkommer oplysninger af væsentlig økonomisk konsekvens for uni-

versitetet. Det forudsættes i øvrigt i den forbindelse, at der er sket bevillingsmæssig kom-

pensation for feriepengeforpligtelsen ved overgang til omkostningsbaserede bevillinger 

samt en opgørelse over og overførsel af ressourcer der pt. anvendes i henholdsvis Fødeva-

reministeriet og Miljøministeriet til bl.a. it-infrastruktur og andre opgaver, der hidtil er løst 

i fællesskab i ressortministerierne. Tilsvarende overgår sektorforskningsinstitutionernes 

ejerskab og brugsret til immaterielle rettigheder til universitetet. 

 

- Aarhus Universitet forudsætter, at den kommende nye fælles stillingsstruktur sikrer en li-

geværdighed i karrieremuligheder for såvel forskerniveauet som seniorniveauet for forske-

re med undervisningsforpligtigelse og forskere/rådgivere der beskæftiger sig med myn-

dighedsbetjening.  Universitetet lægger afgørende vægt på, at alle stillingstyper i de nuvæ-

rende stillingsstrukturer kan fortsætte allerede pr. 1. januar 2007, selv om en ny stillings-

struktur ikke er færdigforhandlet. 

 

- Universitetet anerkender, at eventuelle statslige bygninger ikke overgår til universitetet, 

men forbliver i staten, idet forvaltningen af bygningerne overgår til Universitets- og Bygge-

styrelsen. 
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- Universitetet bekræfter, at Handelshøjskolen i Århus kan overgå samlet med alle dens ak-

tiver og passiver, herunder immaterielle rettigheder, personale samt bevilling i sin helhed 

til Aarhus Universitet. Det er en forudsætning fra bestyrelsens side, at salget af Handels-

højskolens bygninger til staten gennemføres på de aftalte vilkår. 

 

- Aarhus Universitet er åben overfor på et senere tidspunkt at integrere andre institutioner 

som professionelle schools på fakultetsniveau. 

 

Formanden oplyste, at Johannes Riis, der ikke kunne være til stede på mødet, havde givet udtryk 

for, at han var enig i en beslutning om fusion. 

 

Rektor orienterede om en kontakt fra DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet, som gerne ville 

undersøge mulighederne for en fusion med Aarhus Universitet. Det blev understreget, at der ikke 

kunne tages nogen stilling hertil nu. 

 

Der blev takket for et godt og grundigt forberedelsesarbejde på de givne betingelser. Bestyrelsen 

havde været velinformeret.   

 

Bestyrelsen drøftede sammensætning af bestyrelsen efter 1. januar 2007. 

 

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen fra 1. januar 2007 skulle bestå af 13 medlemmer samt en stu-

denterobservatør. Efter det første år, der var et overgangsår, skulle bestyrelsen reduceres til 11 

medlemmer. Det var hensigten at bruge dette år til en grundig drøftelse af universitetets vedtægter 

med henblik på at tilpasse disse til den mere komplekse struktur, som det nye universitet har. Der 

ville i forbindelse med udarbejdelse af ny vedtægt være mulighed for at tage stilling til antallet af 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsen vedtog at indstille, at videnskabsministeren i henhold til universitetslovens § 31 fast-

sætter regler om, at Aarhus Universitets bestyrelse fra 1. januar 2007 får følgende sammensætning: 

 

7 udefra kommende medlemmer: 

 

 Jens Bigum, direktør, formand for Aarhus Universitets bestyrelse.  Udpeges for perioden 1. 

januar 2007 – 31. januar 2011.  

 

 Sys Rovsing, advokat. Nuværende medlem af Aarhus Universitets bestyrelse. Udpeges for 

perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2011. 

 

 Arne Josefsen Rolighed, adm. direktør. Nuværende medlem af Aarhus Universitets besty-

relse. Udpeges for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2011.  

 

 Johannes Riis, litterær direktør. Nuværende medlem af Aarhus Universitets bestyrelse. 

Udpeges for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2011.  

 

 Erik Højsholt, direktør, bestyrelsesformand for Handelshøjskolen i Århus. Udpeges for pe-

rioden 1. januar 2007 – 31. januar 2011.  

 

 Jens Kampmann, direktør,  bestyrelsesformand for Danmarks Jordbrugsforskning. Udpe-

ges for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2009.  

 

 Svend Krarup, direktør, bestyrelsesformand for Danmarks Miljøundersøgelser. Udpeges 

for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2009.  

 

4 medlemmer udpeget blandt universitetets medarbejdere: 
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 Jørgen Grønnegård Christensen, professor, Aarhus Universitet. Nuværende VIP-medlem af 

Aarhus Universitets bestyrelse. Udpeges for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2008.  

 

 Jens Ulrik Andersen, professor, Aarhus Universitet. Nuværende VIP- medlem af Aarhus 

Universitets bestyrelse. Udpeges for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2008. 

 

 Kirsten Jakobsen, afdelingsleder, Aarhus Universitet. Nuværende TAP-medlem af Aarhus 

Universitets bestyrelse. Udpeges for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2008. 

 

 Peter Borgen Sørensen, seniorforsker, Danmarks Miljøundersøgelser. Nuværende medlem 

af DMU´s bestyrelse. Udpeges for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2008. 

 

2 medlemmer, samt en observatør, udpeget blandt universitetets studerende: 

 

 Simon Krøyer, stud.scient.pol., Aarhus Universitet. Nuværende studentermedlem af Aar-

hus Universitets bestyrelse. Udpeges for perioden 1.-31. januar 2007. 

 

 Thomas Ommen, stud.merc. Nuværende studentermedlem af bestyrelsen for Handelshøj-

skolen i Århus. Udpeges for perioden 1. januar 2007 – 31. januar 2008.  

 

 Anne Bundgaard Christensen, stud.mag., Aarhus Universitet. Nuværende studentermed-

lem af Aarhus Universitets bestyrelse. Udpeges som observatør for perioden 1. – 31. januar 

2007. 

 

 

Særligt vedrørende studenterrepræsentationen fra det nuværende Aarhus Universitet indstillede 

bestyrelsen i henhold til universitetslovens § 31, at ministeren godkendte en fravigelse af § 15 i 

Aarhus Universitets vedtægt (om valg af 2 studentermedlemmer) og af kapitel 15 i universitetets 

valgcirkulære (om opgørelsen af valget), således at: 

- Der i november 2006 kun vælges 1 studentermedlem til bestyrelsen for perioden 1. februar 2007 – 

31. januar 2008.  

- Den kandidat, der ville have fået mandat nr. 2 i bestyrelsen, udpeges som observatør. 

- Observatøren samtidig er suppleant for den valgte kandidat, hvis denne skulle udtræde af besty-

relsen i funktionsperioden. 

 

Ad 5. 

Formanden:  

- Møde med videnskabsministeren: Bestyrelsesformændene havde haft et møde med viden-

skabsministeren, hvor man blandt havde drøftet fusioner og økonomi, herunder feriepengeforplig-

telsen og lønstrukturen. 

- Prorektor: Prorektors funktionsperiode var forlænget til 31. marts 2007. 

  

Rektor: 

Sag i pressen: Rektor orienterede om en sag om optagelseskrav til kandidatuddannelsen i stats-

kundskab, der havde været omtalt i pressen. 

 

Ad 6. 

6.1. Jens Ulrik Andersen spurgte, om der var lavet målsætninger for fusionen. Det var vigtigt at få 

overblik over, hvilke mål man gik efter, for senere at kunne se, om det var lykkedes. Arild Under-

dal nævnte, at man kunne lave et internt forskningsprojekt om fusionsprocessen, så man om 4-5 år 

kunne se, om der var kommet en faglig styrkelse ud af fusionerne. 

 



 6 

Formanden var enig i, at det var væsentligt at synliggøre fusionsprocessen, og det var ledelsens 

opgave at skabe struktur i arbejdet, men det var vigtigt at prioritere og ikke forsøge at gøre alting 

på én gang. 

 

Rektor var enig i, at det var vigtigt at etablere en baseline, som man kunne sammenligne med. 

 

Formanden sagde, at bestyrelsen godt ville høre herom engang i foråret, når ledelsen var klar til 

det. 

 

6.2. 

Formanden nævnte, at det var planen, at bestyrelsesmødet den 19. december skulle afsluttes med 

en middag, hvor både de afgående og de kommende medlemmer deltager. 

 

6.3. Simon Krøyer gjorde opmærksom på, at der i Norge var lavet en udredning om forskningsfri-

hed. Han ville rundsende et link til den til bestyrelsens medlemmer. 

 

 

Mødet sluttede kl. 17.40 

 


