
 
 

 
Universitets ledelsens Stab 
 Sekretariat og Jura 
Aarhus Universitet  
Nordre Ringgade 1  
8000 Aarhus C 

Tlf. :  87150000 
E-mail :  legal@au.dk 
www.au.dk/us 

 

 
 
Dato: 18. juni 2020 
Sags nr. :  2019-011-000034 
Ref:  

 
 
Side 1/7 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Møde onsdag den 1. april 2020, kl. 09.30-12.30 
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2020) 
 
Mødet blev afholdt virtuelt via Zoom 
 
 
Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer:  
Connie Hedegaard (formand), Steen Riisgaard (stedfortræder),  
Anne Skorkjær Binderkrantz, Astrid Söderbergh Widding, Caroline Søeborg Ahlefeldt, 
Ditte Marie Thomsen, Hanna-Louise Schou Nielsen, Jens Peter Christensen,  
Jørgen Carlsen, Peter Balling, Uffe Pilegård Larsen 
Desuden deltager:  
Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon 
Afbud: Astrid Söderbergh Widding, Peter Balling 
Gæster:  
Punkt 7: Institutionsrevisor PwC: Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen 
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden (åbent beslutningspunkt) 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 
2. Godkendelse af referat (åbent beslutningspunkt) 
 
Referatet til BM 1-2020 blev godkendt med en enkelt rettelse. 
 
I referatet fra BM1 2020 s. 3 stod der: 
"De studerende spurgte til flytningen af BSS og den planlagte kraftige fortætning. 
Konkret ville de studerende vide, om forudsætningerne i masterplanen holder i for-
hold til det særlige fokus på at skabe studiepladser." 
 
Det ville de studerende gerne have præciseret til: 
 
"De studerende spurgte til flytningen af BSS’ aktiviteter på Fuglesangs Alle og den 
kraftige fortætning. Konkret pointerede de vigtigheden af at overholde den master-
plan, som bestyrelsen har vedtaget, og ville vide, om forudsætningerne i masterpla-
nen holder i forhold til det særlige fokus på at skabe studiepladser i en grad, der dæk-
ker behovet” 
 
Referatet vil blive ændret, jf. ovenstående. 
 
3. Siden sidst (lukket orienteringspunkt)  
 
Formanden gav ordet til rektor med henblik på at give en status for AU’s arbejde med 
den fysiske nedlukning sfa. corona krisen. 
 
Rektor orienterede i første omgang om den ledelsesmæssige tilgang med fokus på kri-
seledelse i Universitetsledelsen. Herefter henviste han til en fejl i beskrivelsen i mate-
rialet til Siden Sidst. Universitetet gik digitalt meget hurtigt efter Statsministerens 
udmelding onsdag den 11. marts og var reelt klar den 13. marts og ikke den 23. marts, 
som det står i materialet. 
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 Nu er der fokus på at sikre de studerendes arbejde med specialer, og hvordan eksa-
men skal afvikles her til sommer. De studerende skal være i tæt dialog med deres vej-
ledere omkring specialeskrivning, ift. at blive guidet igennem denne helt særlige situ-
ationen. 
 
Der er også fokus på den mentale sundhed blandt de studerende.  
 
De studerende kvitterede for den generelle indsats, der har været indtil nu. 
 
AU er nu i gang med at planlægge en evt. åbning efter påske. [Åbningen er efter BM 
2-2020 udskudt til 10. maj, jf. udmeldingen fra myndighederne den 6. april]. 
 
Bestyrelsen havde et spørgsmål omkring medarbejdere i tidsbegrænsende stillinger. 
 
Emnet er diskuteret i universitetsledelsen, og udgangspunktet er, at der tages fat i de 
enkelte cases. Der arbejdes med en generel udmelding på universitetets corona-site. 
 
Kompleksiteten er stor ift. ansættelsestyper, herunder også for ph.d.-forløb mv.  
Vilkårene for at lykkedes med fortsat at arbejde med fx sin ph.d. er også udfordret af, 
om man samtidig skal passe børn. 
 
Inputtet tages med i universitetsledelsens fortsatte dialog. 
Næste tema var gennemgang af kvote 2 ved prorektor. Der er generelt en mindre 
fremgang, men der er et særligt fokus på dele af ingeniørsatsningen, hvor kvote 2-tal-
lene viser tilbagegang. Dette gælder også på uddannelserne i Herning. 
 
Bestyrelsen spurgte ind til ingeniørsatsningen og om behovet for at skære i indsatsen. 
Bestyrelsen fandt det vigtigt at finde ud af, hvorfor satsningen er under pres. 
  
Rektoratet var enige i, at universitetet bør undersøge de bagvedliggende årsager til 
faldet, inden der målene for satsningen evt. sættes ned. 
 
Sidste spørgsmål fra bestyrelsen drejede sig om sammenlægning af de pædagogiske 
centre, og særligt hvordan man sikrede den lokale forankring ifm. med centralisering 
af den pædagogiske indsats. 
 
Prorektor svarede følgende: 

• Universitetsledelsen har den 15. januar truffet en foreløbig beslutning om at 
sammenlægge de pædagogiske centre og EDU IT enheden i et fælles universi-
tetspædagogisk center. 

• Formålet er at styrke og opprioritere det universitetspædagogiske arbejde på 
AU, hvorfor centeret forankres hos rektoratet.  

• Universitetsledelsen skal den 15. april behandle oplægget til sammenlægning 
af de pædagogiske centre og EDU IT-enheden endeligt. 

• I den mellemværende periode har oplægget været behandlet i alle relevante 
samarbejdsudvalg og på centrene, og der er kommet mange relevante og kon-
struktive input. 

• Kommentarerne samler sig om tre emner: 
- Sikring af nærhed til fagmiljøerne. 
- Vigtigheden af forskningsbaseringen af centerets aktiviteter. 
- Medarbejderinddragelse i centerets organisering. 

• Centret skal have tæt tilknytning til fagmiljøerne gennem særlige teams om-
kring de enkelte fagmiljøerne, så fagmiljøerne oplever, at der er nogen, der 
har specialviden om netop deres særlige faglige særkender. 

• Forskningsbaseringen af centerets aktiviteter bliver centralt og forventes styr-
ket ved sammenlægningen. 

• Efter den 15. april inviteres medarbejderne ind i processen ift. at inddrage 
dem i at bygge centeret op på bedste vis. 
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 De studerende ville gerne have været inddraget i beslutningen. Prorektor svarede, at 
der i opbygning af den nye samlede center var lagt op til inddragende processer, hvor 
de studerende har mulighed for at byde ind. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen om aktuelle emner til efterretning. 

 
4. Opfølgning på sagen om oksekødsrapporten (åbent orienteringspunkt) 
 
Rektor orienterede om status. 
 
Der er god fremdrift i de fleste initiativer, dog er ledelsesworkshoppen blevet aflyst 
pga. af forsamlingsforbuddet som følge af corona-krisen. 
 
Formanden ønskede, at emnet kom på dagsorden til BM3, og lagde vægt på, at ind-
satserne skulle prioriteres og sikres den nødvendige fremdrift. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
5. Aarhus Universitets klimastrategi (lukket beslutningspunkt) 
 
Formanden kvitterende for det fremlagte materiale og gav ordet til universitetsdirek-
tøren. 
 
Direktøren gav en kort introduktion til høringsprocessen og de rettelser, som den har 
afstedkommet. Han henviste i øvrigt til det fremsendte materiale. 
 
Bestyrelsen havde følgende kommentarer: 

• Det er vigtigt med løbende opfølgning for at sikre, at universitetet kommer i 
mål med strategien. Der vil blive udarbejdet et CO2 regnskab hvert år som led 
i opfølgningen. 

• Det er godt med inddragelse på tværs af universitet. Strategi skal ses engage-
rende, så medarbejdere og studerende tager aktiv del i at realisere den. 

• Strategien er god og ambitiøs. Et særligt fokus område er flytransporten, hvor 
konkrete handlinger, fx politikker, pres på rejsearrangørerne mv. efterspør-
ges.  

 
Uffe Pilegård Larsen bemærkede, at arbejdet med at nå klimamåltallene inden for 
planteavl og husdyrsområdet kunne ses som en urimelig skævvridning pga. områder-
nes særlige rammevilkår set i forhold til AU som helhed. 
 
De studerende tilkendegav, at det var ærgerligt, at handleplanerne ikke var med som 
en del af punktet.  
 
Handleplaner vil blive udarbejdet frem mod årsskiftet, og bestyrelsen orienteres på 
seminaret i juni om den forestående proces. 
 
Der var en drøftelse omkring evt. brug af klimakompensation, og på hvilke andre må-
der universitetet kan sikre CO2 reduktion fx gennem egne anlæg ift. solenergi og 
vindenergi.  
 
Formanden afrundede punktet med at konstatere, at nu begynder den svære del af 
øvelsen, at få strategien implementeret 
 
Bestyrelsen godkendte Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025. 
 

 
6. Årlig opfølgning på strategisk rammekontrakt og målopfølgning 

(lukket beslutningspunkt) 
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 A. Statusredegørelse på den strategiske rammekontrakt 
B. Målopfølgning 2019 

 
 
[Bestyrelsen havde inden mødet indsendt spørgsmål til dette punkt skriftligt under 
hensyn til den virtuelle mødeafholdelse. Nedenfor er spørgsmålene og svarene op-
summeret. Svarene blev givet mundligt på mødet.]  
 
Formanden indledte punktet og dets to afrapporteringer for 2019: 

A. Statusredegørelse på den strategiske rammekontrakt (til ministeriet) 
B. Målopfølgning 2019 (til bestyrelsen) 

  
Rektor uddybede punktet og de udsendte bilag. 
 
Statusredegørelsen dokumenterer, at der er solid fremdrift inden for realiseringen af 
rammekontraktens mål. Redegørelsen skal indsendes til ministeriet. 
 
De studerende havde indsendt spørgsmål til EDU-it-satsningen og om de re-desig-
nede EDU-it-kurser lever de op til forventningerne om forbedret undervisning. 
 
Prorektor svarede, at underviserne vurderer, at re-design i meget vidt omfang har gi-
vet inspirerende undervisning. Flertallet vurderer endvidere, at det har øget kvalite-
ten af både forberedelse, deltagelse i undervisningen og efterbearbejdning. De stude-
rendes vurdering vil fremadrettet blive inddraget via et obligatorisk spørgsmål i un-
dervisningsevalueringen og via et spørgsmålsbatteri til studerende på re-designede 
kurser. Der vil blive fulgt op på erfaringerne fagnært, da det fra og med i år integreres 
i uddannelseskvalitetsprocesserne.  
 
De studerende havde derudover indsendt spørgsmål til anvendelse af data fra Uddan-
nelseszoom i AU’s uddannelseskvalitetsprocesser, da studerende ofte er meget i tvivl 
om, hvordan spørgsmålet på Uddannelseszoom skal besvares. Det synes derfor pro-
blematisk at anvende disse data som indikator. 
 
Prorektor svarede, at indikatoren er indarbejdet i rammekontrakten på foranledning 
af SIU og at det er et krav, at data hentes fra SIU’s datakilde, dvs. ZOOM. AU har der-
udover siden 2007 opgjort selvrapporteret tidsforbrug via SMU, der er gennemført 
hver 3. år. 

 
De studerende havde ligeledes indsendt et spørgsmål om fagsammenlægninger, og 
hvordan disse bidrager til at klargøre de studerende til arbejdsmarkedet som nævnt i 
statusredegørelsen. 
 
Prorektor svarede, at sammenlægning af uddannelser er en del af AU’s arbejde med 
profiltilpasningen, og at ambitionen med profiltilpasningen dels er at gøre uddannel-
sesporteføljen enklere og dermed mere gennemskuelig for arbejdsgivere, dels at sikre 
et kvalitetsløft af uddannelserne ved solid forskningsbasering 
 
Endelig havde de studerende indsendt et spørgsmål om forventningerne til, hvordan 
diversitet og ligestilling indskrives fremadrettet i ledelseskontrakter. 
 
Rektor svarede, at det vil blive skrevet ind i ledelseskontrakterne for at øge opmærk-
somheden på, at dels er en vigtig ledelsesmæssig opgave, dels at emnet vil være en del 
af dialogen mellem lederen og dennes leder 
 
Anne Binderkrantz havde indsendt spørgsmål til, om der sker en systematisk opsam-
ling på, hvordan ansøgere til forskellige stillinger fordeler sig.  
 
Rektor svarede, at der laves en årlig opfølgning, hvor data indgår.   
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 Anne Binderkrantz havde derudover indsendt spørgsmål om, hvordan der sikres en 
systematisk evaluering af indsatsen for øget studieintensitet, og hvordan der sikres en 
videnbaseret strategi for denne indsats. 
 
Prorektor redegjorde for tilgangen, som er videnbaseret med et flerfold af tilgange in-
kluderende en teoribaseret ramme (Tinto), træk på forsknings- og evalueringslittera-
tur og brug af solide erfaringer. Derudover anvendes en systematisk evaluering med 
brug af flere datakilder og systematiske dialoger. 
 
Anne Binderkrantz havde også indsendt spørgsmål til, hvordan den ledelsesmæssige 
forankring af arbejdet med større diversitet konkret vil foregå. 
 
Rektor svarede, at den kommende diversitetshandleplan indeholder en række indsat-
ser målrettet rekruttering, karriereudvikling, ledelse og arbejdspladskultur. Den le-
delsesmæssige forankring afhænger af de specifikke indsatser. Fordelt med mange 
indsatser på institut-/vicedirektør-/centerniveauet, en del på fakultetsniveauet og 
mange på universitetsniveauet. Alle medlemmer af den faglige ledelsesstreng fra in-
stitutledere til medlemmer af universitetsledelsen vil således få ansvaret for imple-
menteringen. Det centrale udvalg for diversitet og ligestilling vil følge implementerin-
gen tæt og rådgive universitetsledelsen. Rektor gav derudover en række eksempler op 
indsatser rettet mod lederne. 

 
Anne Binderkrantz havde indsendt et sidste spørgsmål, som gjaldt de spændende 
tanker om nye førsteårsforløb. Konkret gik spørgsmålet på, hvordan arbejdet tænkes 
forankret og koblet til de nuværende introforløb arrangeret af fx institutter og tutorer. 
 
Prorektor svarede, at studiestarten primært er forankret på fakulteterne. Det sikrer 
en tæt tilknytning til fagligheden. På det fælles AU niveau er der tildelt midler til at 
opkvalificere tutorer, og der afholdes jævnlige arrangementer med oplæg af eksperter 
og muligheder for erfaringsudveksling. Grundtanken i det nye studiestartskoncept er 
at skabe en fælles AU ramme med en fortsat tæt forankring på fakulteterne. Den røde 
tråd i konceptet er en markering af vigtigheden af den faglige og sociale integration, 
med skabelse af faglig identitet og solide relationer til medstuderende.   
 
Rektor gennemgik derefter målopfølgningen for 2019, der var udsendt til mødet i en 
forenklet og mindre omfangsrig udgave i forhold til den, bestyrelsen plejer at få. 
Målopfølgningen vurderes også som tilfredsstillende i forhold til fremdriften. 
 
Fra 2021 vil målopfølgningen følge strukturen i Strategi 2025 og handleplanen for det 
forgangne år. 
 
Uffe Pilegård Larsen havde indsendt et spørgsmål i relation til målopfølgningen og 
det økonomiske omfang af myndighedsbetjening, som i målopfølgning er beskrevet 
som meget tilfredsstillende, men som over årene er reduceret. 
 
Rektor svarede, at rammekontrakterne er underlagt 2 %-besparelse. I det perspektiv 
er det et tilfredsstillende omfang, særligt set i forhold til hvor meget midlerne geares. 

 
Udover ovenstående spørgsmål diskuterede bestyrelsen sammenhæng mellem uni-
versitet og samfundet og universitetets uafhængighed. Rammekontrakten peger mod-
sat uafhængighed, da det kan forstås som stram styring og kontrol. 
 
Formanden bemærkede i den sammenhæng, at den nuværende rammekontrakt reelt 
afspejler universitetets egne prioriteter og ikke ministeriets. 
 
Bestyrelsen var enig om, at forskningsfrihed og integritet ville være et godt tema på 
bestyrelsesseminaret i juni. 
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 Bestyrelsen var også interesseret i at følge dimittendledigheden, da folketing og me-
dier følger dette nøje.   
 
Bestyrelsen godkendte statusredegørelsen for den strategiske rammekontrakt og 
målopfølgning 2019. 
 
7. Økonomi (lukket beslutningspunkt) 

A. Internt regnskab 2019 (ØR4) 
B. Årsrapport 2019 og revisionsprotokollat  

 
Universitetsdirektøren gav en gennemgang og en analyse af regnskab 2019. Aarhus 
Universitets regnskab for 2019 udviser et overskud på 51 mio. kr., hvilket er 99 mio. 
kr. bedre end det budgetterede underskud på 48 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært 
i) større afkast på de finansielle poster; ii) flere salgs- og øvrige indtægter; og iii) ge-
nerel tilbageholdenhed i efterår 2019 pga usikkerheder om finansloven for 2020.  

 
Egenkapitalen ultimo 2019 er 958 mio. kr. svarende til 14 pct. af omsætningen. 

 
Resultatet i 2019 vurderes overordnet som tilfredsstillende. I de kommende år sættes 
yderligere fokus på at anvende den økonomiske ramme fuldt ud og bringe det opsam-
lede råderum i spil for at understøtte universitetets strategiske mål. 
 
Direktøren gav også en kort orientering om forventninger til 2020 som følge af coro-
nakrisen. 
 
Bestyrelsen spurgte ind til niveauet for ekstern forskning ift. andre universiteter i 
Danmark. Direktøren svarede, at AU meget ligner DTU og KU, og at AU især de sene-
ste år har øget sit indtag af eksterne midler. 
 
Efterfølgende blev ordet givet til AU’s revisor PWC. 
PWC kvitterende for en god revisionsproces uden overraskelser. AU modtager der-
med en anmærkningsfri påtegning. 
 
PWC påpegede en række emner, som de beskrev som obs’ere. 

• Budgetafvigelserne er acceptable. Der bør fremadrettet være øget fokus på øv-
rige salgsindtægter. 

• Finansielle poster bør isoleres budgetteknisk, da der er usikkerhed om enten 
gevinst eller tab som følge af de generelle betingelser på de finansielle marke-
der. Det skaber for meget usikkerhed om AU’s resultat. 

• Formålskonteringen fra 2021 er et stort projekt, som har til hensigt at lave en 
mere forgrenet mulighed for økonomiopfølgning.  

• PWC ser gerne, at styring af de eksterne midler sker mere ensartet på tværs af 
AU og ser ibrugtagningen af PowerBI som en god platform for at opnå denne 
målsætning. 

• PWC deler bekymringerne omkring projektet Kopernikus, et nyt studieadmi-
nistrativt system på tværs af universiteterne i Danmark. 

 
Bestyrelsen godkendte regnskabet og underskrev Årsrapport 2019 og revisionsproto-
kollatet. Underskrivningen skete digitalt. 

 
8. Proces for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen samt  

valg af bestyrelsesrepræsentanter til indstillingsorganet og  
udpegningsorganet (lukket beslutningspunkt) 



 
 

  
  

Side 7/7 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

  
Formanden gennemgik processen med udpegning af et nyt eksternt bestyrelsesmed-
lem. Bestyrelsens besluttede at udpege følgende: 
 

• Til indstillingsorganet: Peter Balling og Jens Peter Christensen. 
• Til Udpegningsorganet: Steen Riisgaard. 
 

9. Udpegning til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond  
(lukket beslutningspunkt) 

 
Formanden gav ordet til rektor, som opsummerede indstillingen. Bestyrelsen god-
kendte den og følgende som medlemmer af bestyrelsen for Aarhus Universitets 
Forskningsfond for perioden 1. juni 2020 – 31. maj 2024: 
 

• Genudpegning af professor Torben M. Andersen. 
• Genudpegning af sekretariatsleder Kirsten Jakobsen. 
• Nyudpegning af stud.mag. Puk Aslaug Willemoes Jensen. 

 
10. Bestyrelsens mødeplan 2021 (åbent orienteringspunkt) 
 
Bestyrelsen tog mødeplanen for 2021 til efterretning. 
 
11. Eventuelt (åbent orienteringspunkt) 

 
Der blev ikke taget emner op under eventuelt. 

 
12. Bestyrelsens egen tid (lukket drøftelsespunkt) 
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