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På vegne af bestyrelserne for Aarhus Universitet (AU) og Handels- og IngeniørHøjskolen (HIH) vil 
vi med dette brev gerne ansøge om ministrenes godkendelse af, at HIH pr. 1. januar 2006 indfusio-
neres i Aarhus Universitet som et semi-selvstændigt center under navnet ”Aarhus Universitet, Han-
dels- og IngeniørHøjskolen” (AU-HIH). Hovedformålet med fusionen er:  
 
”at styrke og øge udbuddet af uddannelser på videregående niveau i Midt- og Vestjylland samt at 
styrke og øge det samlede universitets samarbejde med erhvervslivet om udvikling og anvendelse af 
viden. Dette skal ske ved, at AU-HIH viderefører og videreudvikler de kompetencer, der er opbyg-
get i det tidligere HIH og samtidig udnytter den faglige viden og de kompetencer, der findes på det 
øvrige AU” (citat fra udkast til vedtægt for AU-HIH; se bilag). 
 
Som citatet viser, er hensigten med fusionen at bidrage til regional udvikling i Midt- og Vestjylland 
- ikke ved at gøre HIH til et ”mini-AU”, men derimod ved at bygge på og videreføre HIH’s traditi-
on for praksisnærhed og orientering mod erhvervslivet og kombinere dette med AU’s tradition for 
forskning og akademisk uddannelse på højt internationalt niveau. AU-HIH skal således forsøge at 
kombinere de bedste elementer fra tre sektorer: 
 

• Praksisnærhed, praktiske udviklingsprojekter og fokus på de studerendes udvikling fra 
CVU-sektoren  

• Uddannelser på kandidat/masterniveau og anvendt forskning fra universitetssektoren  
• Erhvervsudvikling og skabelse af økonomisk vækst fra erhvervsfremmesektoren  

 
Fokuseringen på at bevare og styrke en tæt kontakt til erhvervslivet afspejles bl.a. også i, at AU-
HIH på den ene side vil videreføre VIP-stillingsstrukturen for ingeniørhøjskolerne, således at der 
sikres mulighed for at rekruttere og fastholde medarbejdere med solid praktisk erfaring fra er-
hvervslivet, og på den anden side, at AU-HIH vil kombinere dette med stillinger under den universi-
tære VIP-stillingsstruktur, således at der kan tilføres forskningstyngde og høj teoretisk kompetence. 
Ønsket om at bevare og styrke praksisforankringen afspejles også i visionen for AU-HIH: 
  
”AU-HIH skal i et tæt samspil med erhvervslivet medvirke til at sikre, at AU bliver et innovations- 
og erhvervsorienteret universitet af international klasse”. 
 
Bestyrelserne finder således, at en indfusionering af HIH under AU skaber mange muligheder for 
synergi mellem de to institutioners forskellige udgangspunkter og erfaring - synergimuligheder, 
som kan skabe en række fordele for den midtvestjyske region, der er kendetegnet ved at have lan-
dets laveste uddannelsesniveau, ringe grad af forskning og lav iværksætteraktivitet. Det er således 
bestyrelsernes vurdering, at dannelsen af AU-HIH vil kunne give et væsentligt løft for Midt- og 



Vestjyllands udviklingsmuligheder ved at tilføre mere og dybere viden til området og ved derigen-
nem at gøre området mere attraktivt for bosætning og tilflytning/etablering af virksomheder. Ønsket 
om at medvirke til at skabe regional udvikling især i den midterste og vestlige del af den kommende 
region Midtjylland er således en grundpille i denne ansøgning.  
 
Bestyrelserne for AU og HIH ser dog også mange andre og væsentlige fordele ved en fusion – ikke 
mindst for institutionerne selv. Især kan fremhæves, at:  
  
• AU-HIH vil kunne tilbyde uddannelser på et højere niveau og mere forskning, end HIH kan i 

dag. AU-HIH vil samtidig få adgang til de betydelige ressourcer af såvel faglig som administra-
tiv karakter, som AU rummer som en stor organisation. Dette kan give såvel et fagligt løft som 
administrative fordele.  

• AU-HIH vil gennem universitetsstatus blive mere attraktiv for studerende og personale, end det 
eksisterende HIH er i øjeblikket. 

• AU-HIH kan medvirke til, at AU bedre kan påtage sig en regional forpligtelse i forhold til at 
skabe udvikling og vækst i hele den kommende region Midtjylland.  

• AU-HIH vil bidrage til at opfylde målsætninger i AU’s udviklingskontrakt med VTU om, at: 1) 
AU skal gøre en større indsats for at fremme regional udvikling, og 2) AU skal tættere på er-
hvervslivet.  

• AU-HIH vil give AU et bedre udgangspunkt for samarbejde med midt- og vestjyske virksomhe-
der om forskningsprojekter, uddannelsesudvikling, studenterpraktik m.m.  

• AU-HIH vil etablere AU som direkte erhvervsfremmeaktør via erhvervsfremmecentrene på AU-
HIH.  

• AU-HIH vil kunne skabe et øget og forbedret udbud af efteruddannelse i hele region Midtjyl-
land.  

 
Desuden kan det nævnes, at en indfusionering af HIH i AU vil kunne løse de betydelige problemer, 
som HIH oplever i dag ved, som udbyder af universitetsuddannelser, at være underlagt CVU-loven 
og dermed både være i en reel konkurrencesituation med universiteterne uden at have universiteter-
nes udviklingsmuligheder og reelt at være fanget i en klemme mellem de to ministerier på området. 
Som eksempler på dette kan nævnes, at HIH flere gange er blevet glemt ved ændringer i bekendtgø-
relser og lignende, der relaterer sig til universitetsuddannelser, og at HIH p.t. ikke har mulighed for 
at videreudvikle sine akademiske handelshøjskolebacheloruddannelser med den begrundelse, at 
HIH ikke er under universitetsloven, men derimod CVU-loven. Den manglende mulighed for at 
videreudvikle HIH’s akademiske handelshøjskolebacheloruddannelser er naturligvis helt uaccepta-
bel for HIH og er på sigt en reel trussel mod HIH’s overlevelsesmuligheder som handelshøjskole. 
Problemer såsom disse vil således også blive løst gennem en fusion med AU.  
 
Bestyrelserne er naturligvis opmærksomme på, at fusioner ikke bare indebærer fordele, men også 
ulemper. Fusioner er vanskelige og ressourcekrævende. Det er forbundet med besvær at udvikle og 
tilpasse administrative rutiner, beslutningsgange, samarbejdsformer osv. Det er dog bestyrelsernes 
klare vurdering, at fordelene ved en fusion i dette tilfælde klart overstiger de generelle ulemper, 
som enhver fusion skaber på kort sigt.  
 
Det grundlag, som vi ansøger om fusion på, er udførligt beskrevet i den vedlagte rapport. Vi vil 
derfor i dette brev begrænse os til afslutningsvis at gøre opmærksom på de to områder, som endnu 
mangler at blive færdigudviklede, fordi de nødvendigvis indebærer en nærmere dialog med det poli-
tiske system: den juridiske organisering og finansiering af oprettelsen af AU-HIH.  



 
Vi forestiller os, at indfusioneringen skal ske på vilkår, der minder om dem, der tidligere er anvendt 
ved oprettelse af såkaldte §31-institutioner under universitetsloven (tidligere §12). Men som det 
fremgår af rapportens afsnit 7, er vi vidende om, at det fra ministeriernes side tidligere har været 
fremhævet, at lovgrundlaget ikke er klart. Derfor er det vigtigt for os at understrege, at det, bestyrel-
serne først og fremmest lægger vægt på, er, at der findes en passende juridisk konstruktion, som 
muliggør realiseringen af indholdet i og visionerne for AU-HIH, således som beskrevet i vedlagte 
rapport; ikke at den juridiske konstruktion henføres til en bestemt paragraf. Vi håber således, at der 
vil være politisk vilje til at realisere AU-HIH i en passende juridisk form, som må bero på en nær-
mere dialog med jer og jeres embedsmænd.    
 
Det andet område, som vi også vil bede om at få afklaret i dialog med jer, er finansieringen af fusi-
onen. For at kunne realisere intentionerne i forslaget om AU-HIH vil der være et behov for kapital-
tilførsel. I forbindelse med udarbejdelsen af fusionsgrundlaget har der været arbejdet med forskelli-
ge økonomiske prognoser, og vi er på baggrund af dette arbejde kommet frem til et ønske om en 
kapitaltilførsel på 65 millioner kr. over 5 år (2006 – 2010), dvs. 13 millioner kr. årligt. En sådan 
kapitaltilførsel forventer vi vil skabe ligevægt i økonomien samlet set i perioden. Det er dog meget 
væsentligt at fremhæve, at hvis en række af de basistilskud, som i dag gives til HIH i sin egenskab 
af selvstændig institution opretholdes – hvilket vil være udgiftsneutralt for staten – så vil dette kun-
ne tilvejebringe ca. 5,5 millioner kr. af den ønskede årlige finansiering på 13 millioner. Således er 
det reelle behov for yderligere kapital kun på 7,5 millioner kr. årligt over fem år, hvilket vi forestil-
ler os kan tilvejebringes gennem en kombination af bidrag fra staten, lokale/regionale myndigheder 
og AU.  
 
Vi håber således, at I er indstillet på at indgå i en positiv dialog med os med henblik på at realisere 
det spændende potentiale, der ligger i oprettelsen af Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøj-
skolen.  
 
Vi ser frem til samarbejdet og glæder os til at modtage jeres svar på vores henvendelse.  
 
 
Med venlig hilsen 
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