
 
 

 
Universitetsledelsens Stab 
 Sekretariat og Jura 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 

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

 

 
 
Dato: 21. april 2020 
Sags nr.: 2019-011-000033 
Ref:  

 
 
Side 1/4 

AARHUS 
UNIVERSITET 
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Mødet holdes i Frandsensalen 
 
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: Jørgen Carlsen  
Gæster under punkt 9:  

• Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen 
• Dekan Eskild Holm Nielsen (Faculty of Technical Sciences) 

Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 

 
Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden (åbent beslutningspunkt) 
 
Pkt. 9 blev flyttet til sidste punkt. 
 
 
2. Godkendelse af referat (åbent beslutningspunkt) 
 
Referatet blev godkendt. 
 
 
3. Siden sidst (lukket orienteringspunkt)  
 
Formanden indledte punktet. Der var primært fokus på to temaer: Regnskab 2019 og 
myndighedsbetjening. 
 
Universitetsdirektøren gav en gennemgang af regnskab 2019 med uddybende forklarin-
ger. Universitetet ender på et plus på 51 mio. kr. mod et forventet underskud på 46 mio. 
kr. Det skyldes et bedre afkast på investeringer, større indtægter på indtægtsdækket virk-
somhed og et lavere forbrug på driftsomkostninger. 
 
Universitetsdirektøren bemærkede, at der vil blive set på principperne for økonomiop-
følgning, så man i fremtiden ikke ser disse større udsving så sent i et budgetår. 
 
Formanden kommenterede sagerne omkring myndighedsbetjeningen om oksekøds-
rapporten og emission fra lavbundsjorde med en bemærkning om, at det er en alvorlig 
situationen for universitet, hvor omdømmet er under pres. Formanden bemærkede, at 
universitet ikke kan tåle flere store sager af den karakter. 
 
Rektor gav herefter en status på de sager, der kører omkring myndighedsområdet. 
 
Fokus nu er på kvalitetssikring og styrkelsen af koordineringen mellem DCA og DCE. Det 
tekniske fakultet (Tech) er blevet bedt om at lave en handlingsplan med henblik på at få 
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styrket den generelle kvalitetssikringsopgave. Handleplanen er ved at blive udarbejdet og 
forventes klar ved udgangen af uge 9. 
 
Formanden kvitterede for indsatserne og bad om, at handleplanen sendes rundt til besty-
relsesmedlemmerne. 
 
Derudover tog bestyrelsen orienteringen om aktuelle emner til efterretning. 

 
 

4. Status på sagen om oksekødsrapporten (åbent orienteringspunkt) 
 
Universitetet arbejder videre med en række tiltag som opfølgning på sagen om oksekøds-
rapporten. Rektor supplerede sagsfremstillingen med at uddybe, at universitetet er godt i 
gang med grundreglerne for forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis i eksternt 
samarbejde, som er er tæt på at være færdig. Derudover arbejdes der med kurser og andre 
tiltag. 
 
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) har kvitteret for universitetets re-
degørelse omkring forløbet og har ikke fundet anledning til at påtale universitetets ar-
bejde med aktindsigerne. Information havde klaget over universitetets sagsbehandling, 
særligt sammenfaldet med offentliggørelsen af den interne undersøgelse og fremsendelse 
af svar på aktindsigter. 
 
Formanden bad om, at emnet blev taget op igen på BM2. 
 
 

 
5. Uddannelsesberetning 2019 (åbent orienteringspunkt) 
 
 
Prorektor introducerede kort uddannelsesberetningen for 2019 og lagde op til spørgsmål 
fra bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen spurgte til dækningsgrad af undervisningen og kobling mellem VIP/DVIP. 
Bestyrelsen diskuterede derudover, hvorvidt indikatorerne kunne skabe uhensigtsmæssig 
adfærd i de faglige miljøer. Prorektor svarede, at der er en risiko for sidstnævnte, men 
grundlaget i universitetets kvalitetssystem er tæt dialog. Uhensigtsmæssig adfærd burde 
derfor blive fanget i den tætte opfølgning og dialog, der sker på uddannelses- og institut-
niveau. 
 
Bestyrelsen bemærkede ligeledes, at studietiden er gået meget ned, hvilket er godt i for-
hold til den nationale målsætningen om hurtigere gennemførelsestid for de studerende. 
Det giver omvendt et pres på dimittendledigheden lige nu. Bestyrelsen spurgte om univer-
sitetet kunne arbejde med andre modeller, som f.eks. at fordele dimittering mere ud over 
året. Der var enighed om, at problemstillingen ikke kun er Aarhus Universitets, men et 
generelt samfundsproblem. Reglerne er nationale og presser de studerende hurtigst mu-
ligt igennem uddannelsessystemet. Universiteterne skal leve op til dette for at undgå bø-
der. 
 
Bestyrelsen spurgte efterfølgende til, hvordan Aarhus Universitet ligger i forhold til de an-
dre universiteter på indikatorerne i uddannelsesberetningen. Prorektor svarede, at uni-
versitetet generelt ligger godt sammenlignet med de andre universiteter. 
 
Arbejdet med projektorienterede forløb blev også vendt. Her er der en række udfordringer 
af teknisk karakter.  
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Også brugen af talentspor blev diskuteret, da universitetet har flere modeller, men ikke 
mange studerende tager del i disse ekstra aktiviteter. 
 
De studerende spurgte til flytningen af BSS’ aktiviteter på Fuglesangs Alle og den kraftige 
fortætning. Konkret pointerede de vigtigheden af at overholde den masterplan, som be-
styrelsen har vedtaget, og ville vide, om forudsætningerne i masterplanen holder i forhold 
til det særlige fokus på at skabe studiepladser i en grad, der dækker behovet” 
 
Uddannelses- og Forskningsminiteriet har udmøntet en pulje til projekter inden for triv-
sel delt ud på uddannelsesinstitutionerne. Der blev spurgt ind til proces og inddragelse af 
studerende på AU. Rektoratet svarede, at de studerende er tænkt ind i udvalgte projekter. 
 
Bestyrelsen tog uddannelsesberetningen og universitetsledelsens ledelsespåtegning til ef-
terretning. 
 
 
6. Halvårsstatus på bygningsområdet (lukket orienteringspunkt)  
 
Universitetsdirektøren gennemgik halvårsstatus på bygningsområdet. De overordnede 
budskaber var, at universitetet holder planen og økonomien i forhold til udbygning af 
Universitetsbyen. 
 
Af andre sager inden for bygningsområdet blev klimacertificering, fredningssagen og 
pressedækningen af ”byggeskandaler” drøftet. I forhold til den konkrete fredningssag ven-
ter universitetet stadig på en afgørelse.  
 
De studerende spurgte til flytningen af BSS og den planlagte kraftige fortætning. Konkret 
ville de studerende vide, om forudsætningerne i masterplanen holder i forhold til det sær-
lige fokus på at skabe studiepladser. 
 
Universitetsdirektøren svarede, at der er et stort fokus på skabelse af studiepladser i 
Universitetsbyen. Det skal dog balanceres i forhold til bestyrelsens ønske om at reali-
sere visionerne i Campus 2.0, herunder at bestyrelsen ønsker at fastholde budgetrammen 
til bygningsomkostninger inden for et relativt niveau på 10,8 % af omsætningen.  Derud-
over kan være svært at sammenligne BSS’s brug af kvadratmeter i Universitetsbyen og på 
Fuglesangs Allé. Parkeringskælderen på Fuglesangs Allé udgør f.eks. en usikkerhed, da 
der ikke er parkeringskælder i Universitetsbyen. 
  
Universitetsdirektøren slog fast, at der er behov for øget transparens i byggeprojekterne, 
så det kan styrke indsigten i f.eks. antallet af studiepladser før og efter flytning. Det gæl-
der også inddragelse af de studerende undervejs i projekterne. 
 
Bestyrelsen spurgte til kaserneflytningen. Universitetsdirektøren kvitterede for spørgsmå-
let, men kunne ikke give et svar på nuværende tidspunkt, da der mangler en økonomisk 
vurdering af flytningen, så det kan besluttet om flytningen skal være til Katrinebjerg eller 
ej. Kaserneflytningen bliver således tidligst behandlet slut april 2020. 
 
Formanden takkede for orienteringen og afrundede punktet og opfordrede til maksimal 
transparens og inddragelser i processerne. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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7. Open Access (åbent orienteringspunkt)  
 
Universitetsdirektøren gav en kort status for arbejdet med forhandlinger med publice-
ringsvirksomheder og øget prispres inden for publiceringsarbejdet samt brugen af open 
acces. 
 
Astrid Söderbergh Widding gav en præsentation af det tilsvarende arbejde med forhand-
lingerne i Sverige. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter temaet, herunder om det kunne være en sag på nordisk plan 
eller i EU-regi. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 

8. Bestyrelsens mødeplan 2021 (åbent beslutningspunkt) 
 
Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2021 med en enkelt bemærkning: Mødet fredag 
den 10. december 2021 skal flyttes. Bestyrelsen får den reviderede mødeplan til oriente-
ring på næste møde. 

 
 

9. Præsentation af ny erhvervsdirektør samt nye dekaner for Faculty of  
Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences (åbent orienteringspunkt) 

 
Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen og dekan Eskild Holm Nielsen gav en præsentation af 
sig selv og de vigtigste pejlemærker for deres arbejde. Bestyrelse bød de to nye ledere vel-
kommen til AU. 

 
 

10. Eventuelt (åbent orienteringspunkt) 
 
Intet at bemærke. 

 
 

11. Bestyrelsens egen tid (lukket drøftelsespunkt) 
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