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i Aarhus Universitets bestyrelse (BM2-2019) 

Mødet holdes i Frandsensalen 

Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),  
Anna Louise Dolan Plaskett, Astrid Söderbergh Widding, Caroline Søeborg Ahlefeldt,  
Ditte Marie Thomsen, Jens Peter Christensen, Jørgen Carlsen, Karoline Poulsen,  
Steen Riisgaard(stedfortræder), Susanne Bødker og Søren Pold 
Desuden deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og  
universitetsdirektør Arnold Boon 
Afbud: Jens Peter Christensen, Jørgen Carlsen, Steen Riisgaard 
Gæster:  
Punkt 6: Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen (AU Økonomi og Bygninger),  
Punkt 6A, 6B: Institutionsrevisor PwC: Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen og 
statsautoriseret revisor Henrik Kragh 
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (åbent)

Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat (åbent)

Der er modtaget en enkelt bemærkninger til referatet. 

Ditte Marie Thomsen har indsendt ønske om, at referatet vedrørende punkt 8 om 
uddannelsesberetning 2018 ændres, så det mere tydeligt fremgår, at de stude-
rende gav udtryk for, at det er problematisk, at AU’s egne målinger af studiemiljø 
fravælges til fordel for det nationale læringsbarometer. Lige nu står der, at de stu-
derende er optaget af det.  

Ændringen blev godkendt. 

3. Siden sidst (åbent)

Særligt fokus på 

- Villum Investigators, hvor AU har fået tildelt 185 mio. kr. til fem forskere.

- APV og opfølgning på APV’en, hvor arbejdet med opfølgning på APV’en i ud-

gangspunktet sker decentralt i organisationen.

- Uddannelses- og Forskningspolitisk møde i Kolding i starten af april.

- Opfølgning på bæredygtighedskonferencen (SDG) afholdt den 4. februar på

AU.

- Opfølgning på konference om kønsbalance, herunder nedsættelse af et diver-

sitetsudvalg på AU.
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- Proces omkring evt. fredning af hele eller dele af universitetsparken. 

- Spørgsmål vedrørende kvote 2 og ændringer i AU’s interne processer. 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

4. Forslag til opdeling af Science & Technology (lukket) 
 
Formanden indledte punktet med at ridse processen op herunder, at bestyrelsen får for-
slaget til endelig beslutning på BM3 i juni. 
 
Rektor gennemgik forslaget, jf. det vedlagte materiale omkring opdeling af ST. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter forslaget. 
 
Der blev spurgt til, hvordan man sikrer, at det ikke bliver administrativt fordyrende, da 
mange funktioner ser ud til at skulle blive duplikeret på de to nye fakulteter.  
 
Rektor svarede, at der er meget fokus på, hvordan den administrative understøttelse skal 
se ud fremadrettet herunder, at der evt. skabes flere fælles funktioner på tværs af de to 
nye fakulteter. ST’s administrative set-up har længe været under pres, så tilførelse af ad-
ministrative ressourcer kan ligeledes være nødvendigt. Der er udtrykt en generel bekym-
ring blandt medarbejderne på ST om påvirkning af AU’s administration med opsplitning. 
 
Bestyrelsen påpegede, at ledelsen bør sikre, at rammerne for samarbejde mellem de to 
nye fakulteter sikres. 
 
Der blev stillet spørgsmål om generel risikovurdering af miljøområdet og spørgsmålet om 
udlicitering af myndighedsopgaver samt ingeniørsatsningen. 
 
Rektor gav udtryk for, at begge dele blev håndteret som en del af den daglige ledelses op-
gaver, og at der er fokus på områderne.  
 
Et spørgsmål knyttede sig til kobling mellem f.eks. Institut for Matematik og ingeniørom-
rådet via matematikundervisning. Rektor svarede, at der er aftaler mellem parterne, som 
fastholdes i den nye struktur. 
 
De studerende spurgte ind til involvering af de studerende, da det ikke fremgår tydeligt i 
materialet. Der er møder med de studerende, og der vil blive lyttet fra ledelsens side. 
 
Bestyrelsen bakkede op om forslaget til opdeling og proces, og forslaget sendes nu i hø-
ring. 
 

Bestyrelsen ønskede, at der til bestyrelsesmødet i juni præsenteres et overslag over for-

øgelsen i administrationsudgifter i forbindelse med en deling af ST. 

 
 

5. Årlig opfølgning på strategisk rammekontrakt og strategiske satsninger 

(lukket) 
A. Statusredegørelse på den strategiske rammekontrakt 
B. Målopfølgning 2018, inkl. opfølgning på de strategiske satsninger 

 

Formanden gennemgik de forskellige bilag og gav ordet til rektor. 
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Rektor gav en kort intro til de tre niveauer: 

Statusredegørelsen 2018, handleplan 2019 og målopfølgning 2018. 

 

AU lever generelt op til de beskrevne målsætninger, jf. rammeaftalen indgået med UFM. 

 

Der var et spørgsmål til indikatoren: stillingsopslag med én kvalificeret ansøgning, hvor 

antallet virkede stort. 

 

Rektoratet bekræftede, at det er en udfordring. Svaret til at ændre det ligger i arbejde med 

fælles rekrutteringsnormer på AU, hvor en af normerne er, at stillinger skal i genopslag 

med kun én ansøger. 

 

Der var spørgsmål til bevillingsreformen og effekt på indfasning af ingeniørsatsning. Rek-

toratet bekræftede, at der vil være en forsinkelse i indtjeningsgrundlaget ved at optage 

flere ingeniørstuderende som følge af, at grundbidraget beregnes hvert 4. år. 

 

Rektor gennemgik herefter målopfølgning efter tema og med enkelte særlige fokusområ-

der: 

- Forskning, fokus på antal kvalificerede ansøgere til videnskabelige stillinger 

- Uddannelse  

- Samarbejde, fokus på samarbejdsaftale 

- Fakultetsspecifikke indikatorer og de strategiske satsninger med særligt fokus på 

åbning af sundhedsvidenskab mod industrien 

 

Bestyrelsen godkendte statusredegørelsen for den strategiske rammekontrakt og målop-

følgning 2018. 

 

6. Økonomi (lukket) 
A. Internt regnskab 2018 
B. Udkast til årsrapport 2018 og revisionsprotokollat 
C. Justering af opsparingsordning 

 
 
Universitetsdirektøren gennemgik årsrapporten 2018, herunder årsresultatet. 
 
AU har haft et tilfredsstillende resultatet med et underskud på minus 2 mio mod budget-
teret minus 7 mio. Og at AU nu i de kommende år vil nedbringe egenkapitalen gennem 
investeringer i strategiske satsninger.  
 
AU oplever et fald i overhead, og spørgsmålet er, om der er villighed fra de private fonde 
til at betale overhead. Fondene vil gerne betale projektorienterede omkostninger. Der er 
ved at blive lavet et oplæg fra central hånd til den fremadrettede håndtering. 
 
På ph.d. området ses der en tendens til færre ph.d. forløb fra 2013 og frem til i dag. AU vil 
have forstærket fokus på at øge antal ph.d. fremadrettet. 
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Der blev spurgt ind til overskuddet på ARTS, da fakultetet har nået grænsen for den af-
talte, interne opsparing. Overskuddet skyldes en kontrolleret tilpasning, da ARTS’ ind-
tægtsgrundlag på sigt er vigende som følge af dimensionering, plus en ekstraordinær til-
deling fra ministeriet i dec. 2018.  
 
 
PwC gennemgik som det næste revisionsprotokollatet. 
 
Der var ros til AU for effektiv og god proces ift. revisonsarbejdet. Økonomistyringen er 
god, ligger tæt på budget, og der er løbende fokus på budgetafvigelse. Det særlige fokus på 
de eksterne midler har båret frugt. 
 
Nye temaer er formålsstyring og ny kontoplan. Det vil give en anden dynamik, og det vil 
kræve ressourcer at få indført ændringerne på AU. 
 
AU skal fortsat have fokus på godkendelsesprocesser i forbindelse med indkøb, hvor AU 
har implementeret nye regler, hvilket er sket tilfredsstillende. Arbejdet med indkøbspoli-
tikken og sikring af compliance er vigtigt. AU har stadigvæk potentiale for at efterleve ind-
købspolitikken. 
 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet og underskriver Årsrapport 2018 og 
revisionsprotokollatet samt godkender de foreslåede justeringer af opsparingsordningen. 
 
 
Bestyrelsen godkendte regnskab og revisionsprotokollatet og justeringer af opsparings-
ordningen. 
 
 

7. Eventuelt (åbent) 

 

Ønske om tydeligere adskillelse mellem sagsfremstilling og de vedlagte bilag, så læsnin-

gen af dagsorden kunne blive lettet. 

 

Mødeplan: Seminaret i 2020 starter tidligere på dagen end angivet, ellers godkendt. 

 

8. Bestyrelsens egen tid (lukket) 


