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Møde fredag den 28. maj  2021, kl. 11.30 – 12.30 
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2021), Hotel Comwell, Aarhus 
 
 
 
Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer:  
Connie Hedegaard (formand), Carsten Bjerg (stedfortræder), Caroline Søeborg Ahlefeldt,  
Peter Balling, Anne Skorkjær Binderkrantz, Jørgen Carlsen, Jens Peter Christensen, Mikkel 
Grøne, Uffe Pilegård Larsen, Hanna-Louise Schou Nielsen, Astrid Söderbergh Widding 
Desuden deltager:  
Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon 
Afbud: Caroline Søeborg Ahlefeldt 
Andet: Astrid Söderbergh Widding deltog via Zoom 
Gæster: - 
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 

Referat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Udløb af universitetsdirektørens åremålsansættelse (lukket, beslutnings-
punkt) 

 
Bestyrelsen godkendte, at universitetsdirektørens ansættelseskontrakt forlænges med 
tre år.  
 

 
2. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt) 
 
Bestyrelsen godkendte dagsorden med en tilføjelse. Under punkt 5 blev et ekstra punkt 
tilført: Punkt 5C: Godkendelsen af udbud af revisor. 
 
 
3. Godkendelse af referat (åbent, beslutningspunkt) 

 
Bestyrelsen godkendte referatet for BM2-2021. 

 

 
4. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt)  

 

Formanden gav rektor ordet til supplerende bemærkninger ift. det fremsendte mate-

riale. 

 

Rektor orientererede om følgende: 

 

Fokus på kinesisk samarbejde 

I en artikelserie om et kinesisk talentprogram har Politiken fundet oplysninger, der 

indikerer, at en kinesisk forsker, som har været tilknyttet AU og iNANO i godt et årti, 

samtidig har erhvervs- og patentaktiviteter i Kina, der ikke er oplyst til AU.  

 



 

 

  

  

Side 2/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

I den forbindelse advarer kilder fra FBI og DIIS om, at der kan være tale om tyveri af 

intellektuelle rettigheder eller spionage, og at den pågældende forskning også kan 

have militær betydning. 

  

iNANO er i dialog med forskeren og er i færd med at undersøge anklagerne, der er se-

neste danske eksempel på denne særlige og principielle problemstilling, som rammer 

hele sektoren. Universitetet vil fremadrettet have mere kontrollerende tilgang til an-

sættelse af forskere fra særligt udvalgte lande. 

 

Fejl i model om ammoniakudledning 

Miljøministeren har orienteret sit udvalg om en fejl i en model, der bruges til bereg-

ning af ammoniakudledning. Dette kan få betydning for, hvor hurtigt Danmark kan 

nå sit reduktionsmål på ammoniakudledning.  

 

Nogle medier har – på baggrund af en orientering fremsendt af miljøministeren til 

Miljø- og Fødevareudvalget – udlagt dette som en regnefejl fra DCE’s og DCA’s side. 

 

Reelt er der tale om, at ministeriet pga. tidspres valgte at anvende en model, der 

endnu ikke havde gennemgået fagfællebedømmelse (hvilket ministeriet var blevet 

gjort opmærksom på). Det var i forbindelse med dette review, at fejlen blev opdaget.   

 

Genåbning 

Universitetsdirektøren orienterede herefter om den seneste udvikling i genåbningen, 

hvor der gradvist sker en åbning for medarbejderne og for de studerende med mulig-

hed for 100% fremmøde på campus. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen under Siden Sidst til efterretning. 
 

 
5. Økonomi  

 

Formanden gav ordet til universitetsdirektøren. 

 

 
5A Finansiel politik på Aarhus Universitet (åbent, beslutningspunkt) 

 

Universitetsdirektøren opsummerede forslaget til finansiel politik: 

 

 AU skal i henhold til lovgivningen udarbejde en finansiel politik.  

 Formålet med den finansielle politik er at understøtte den overordnede stra-

tegi, skabe overblik over den samlede finansielle situation, beskrive de kon-

krete retningslinjer for styringen af AU’s finansielle risiko, sikre AU’s økono-

miske rammer og undgå at påføre AU uønskede risici. 

 Bestyrelsen skal hvert tredje år behandle og godkende den finansielle politik.  
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Bestyrelsen godkendte den finansielle politik med et par enkelte tekstnære ændringer 

i tilknytning til teksten omkring egenkapitalen. 

 
Ændringerne er følgende: ”Stærk egenkapital” ændres til ”passende niveau for egen-
kapitalen”, og minimum slettes i ”minimum 10% af den samlede omsætning”. 

 
 
5B Økonomirapport 1 (lukket, orienteringspunkt) 
 

Universitetsdirektøren gennemgik hovedresultaterne i bestyrelsens årlige orientering 

om Økonomirapport 1: 

 Forventet driftsresultat for AU før finansielle poster er i ØR1 et underskud på 

75 mio. kr. Det er en forringelse på 7 mio. kr. ift. budgettet.  

 Finansielle poster forventes at give et overskud på 15 mio. kr. Det er en nedju-

stering på 5 mio. kr. 

 Samlet resultat nedjusteres til et underskud på 60 mio. kr. Det er en ændring 

på minus 12 mio. kr. ift. budget. 

 Corona giver fortsat usikkerhed ved budgetteringen i 2021. Der forventes mere 

normale tilstande efter sommerferien. 

 

Bestyrelsen spurgte til indholdet af fællesudgifter. Universitetsdirektøren forklarede, 

at ud over de fem vicedirektørområder og Universitetsledelsens Stab betales en lang 

række af AU’s udgifter til f.eks. softwarelicenser, fællesområder og meget andet via 

kontoen ”fælles udgifter”. 

  

Bestyrelsen tog Økonomirapport 1 til efterretning. 
 

 
5C Udbud af revisor 
 
Universitetsdirektøren fortalte, at AU stod over for et kontraktudløb af revisor og der-
for skulle i gang med en udbudsrunde. 
 
Bestyrelsen blev bedt om at angive, hvilken udbudsform der skulle arbejdes med. 
Universitetsdirektøren fremlagde følgende muligheder: 
 
- Udbud, hvor statens indkøbsaftale på området kunne bruges (et miniudbud). 
- Brug af et EU udbud. 
 
Bestyrelsen bakkede op om indstillingen, hvor modellen med miniudbud anvendes. 

 

 
6. Opsamling på bestyrelsens seminar 

 

 
6A Handleplan 2022 for Strategi 2025 (lukket, beslutningspunkt) 

 

Formanden mindede indledningsvist om, at handleplanen for 2022 blev drøftet på 

seminardagen, og at formålet med dette punkt er at godkende handleplanen med 

henblik på færdiggørelse og endelig godkendelse på BM 5-2021.   
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Formanden opsummerede, at arbejdet med AU’s strategi 2025 og handleplansarbej-

det er godt i gang og forløber tilfredsstillende. Strategien er klar og tydelig, og besty-

relsen fik på seminaret større indsigt i handleplansarbejdet og progressionen i de for-

skellige initiativer. Derudover er AU’s ledelse i gang med den strategiske rammekon-

trakt ift. til ministeriet i henhold til strategien. Bestyrelsen får rammekontrakten til 

drøftelse på oktobermødet. 

 

Bestyrelsen udtrykte ønske om at få en drøftelse af ”Chicago-principperne” om forsk-

ningsfrihed på et kommende møde. AU kommer med et udspil hertil. 

 

Regionaliseringsudspillet blev også drøftet, og bestyrelsen ønsker på kommende mø-

der at se forskellige scenarier for at imødekomme kravene i det politiske udspil og 

den endelige aftale. Bestyrelsen sendte ligeledes et signal om, at en tilgang med grøn-

høster og 10% nedskalering af alle uddannelser ikke vil være hensigtsmæssig, og at 

der i stedet skal være en strategisk tilgang (er efterfølgende udmeldt den 25. juni 

2021). 

 

Bestyrelsen så derudover gerne, at der arbejdes med systematiske evalueringer af in-

stitutterne. AU’s ledelse kommer også med et udspil hertil. 

 
Endelig havde bestyrelsen en række input til strategiarbejdet: 
 

 Inddragelse og drøftelse i de akademiske miljøer omkring forskningsfrihed er 

vigtigt. 

 Der manglede en reference i handleplanen 2022 til arbejdet i diversitetsud-

valget og ligestillingshandleplanen. 

 Styrkelsen af HPC står måske forkert i skemaerne, hvilket bør genovervejes. 
 

Bestyrelsen godkendte Handleplan 2022 for Strategi 2025 med henblik på færdiggø-

relse og endelig godkendelse på BM 5-2021. 
 

 
6B Shaping Digital Society (SHAPE) (lukket, beslutningspunkt) 

 

Formanden indledte med, at også SHAPE blev berørt på seminardagen, og at formå-

let med dette punkt er at godkende det videre arbejde med etableringen af SHAPE 

samt bevillingen fra USM på 10 mio. kr. i alt i perioden 2022 – 2023. 

 

Bestyrelsen gav udtryk for, at tanken og ideen med SHAPE er god og relevant men 

ønskede beskrivelsen revideret, inden endelig beslutning kunne tages med fokus på 

følgende: 

 

 Tydeliggørelse af, hvordan den tværgående forskning vil ske i centret. 

 En yderligere konkretisering af centrets forskningsområder. 

 At oplægget gøres mere løsningsorientereret. 
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Etablering af SHAPE behandles igen på BM 4-2021. 

 

 
7. Afrapportering på forskningsfrihed (lukket, orienteringspunkt)  
 

Formanden indledte punktet, der er den årlige afrapportering til bestyrelsen om 

forskningsfrihed. 

 

Rektor opsummerede kort det udsendte materiale: 

 Rapporten fra Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed 

redegør for årets fem sager, hvoraf der i tre sager var tale om tvivlsom forsk-

ningspraksis. 

 Udvalget modtog i 2020 ingen sager om pres på forskningsfriheden. 

 Udvalget påpeger, at der stadig er for lang sagsbehandlingstid hos NVU. Kon-

kret 321 dage. 

 Rådgiverne for ansvarlig forskningspraksis har modtaget 36 henvendelser i 

2020. To lavere end i 2019. En af henvendelserne drejede sig om forsknings-

frihed mod to i 2019.  

 Status for opfølgningsaktiviteter er også vedlagt med en beskrivelse af den ak-

tuelle fremdrift.  

 Afrapportering viser, at karakter og omfang af sager og henvendelse ikke gi-

ver anledning til yderligere handling. 

  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 
 

 
8. Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer (lukket, beslutningspunkt) 

 

Formanden introducerede punktet. I 2022 udløber to eksterne bestyrelsesmedlem-

mers udpegningsperiode: 

 

 Astrid Söderbergh Widding, hvis første periode udløber den 30. juni 2022.  

 Connie Hedegaard, hvis anden periode udløber i november 2022. 

 

En ny udpegningsproces skal derfor igangsættes.  

 

Først vil udløbet af Astrid Widdings periode blive behandlet. Udløbet af formandens 

periode vil dernæst blive behandlet, hvilket formentlig vil blive til foråret 2022.  

 

Udpegning af en ny formand gør processen længere, da der så også skal udpeges en 

ny formand for indstillingsorganet, og ministeriet skal godkende formandsudpegnin-

gen.  

 
Bestyrelsen tiltrådte den overordnede udpegningsproces og udpegede  
1) et eksternt og et internt medlem til indstillingsorganet og 2) et eksternt medlem til 
udpegningsorganet. De udpegede blev: 
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Ad 1: Jens Peter Christensen og Anne Skorkjær Binderkrantz til indstillingsorganet. 
Ad 2: Caroline Søeborg Ahlefeldt til udpegningsorganet. 

 

 
9. Campus 2.0, masterplan (åbent, beslutningspunkt) 
 
Formanden indledte punktet, der involverer en ændring i masterplanen, Campus 2.0, 
ift. det tidligere vedtagne. 
 
Rektor orientererede om ændringen og baggrunden herfor: 

 Kasernefagene på Langelandsgade skulle have været flyttet til Katrinebjerg. 

 De økonomiske udfordringer for TECH og NAT har medført en revidering af 
fakulteternes planlagte overtagelse af Kasernen inkl. økonomisk aftale bag 
flytningen af AR’s fag fra Kasernen. 

 AR’s aktiviteter på Kasernen bør derfor fortsætte, og flytningen til Katrine-
bjerg sættes i bero.  

 Der igangsættes en udredning med henblik på at se på andre muligheder for 
bedre sammenhæng i AR’s aktiviteter.  

 TECH’s og NAT’s udbygning på Gustav Wieds Vej fortsætter som planlagt og 
i takt med fakulteternes økonomiske muligheder. 

 

Medlemmer af bestyrelsen udtrykte bekymring for, at medarbejderne på AR er skuf-

fede og opfatter, at AR behandles anderledes, samt at det humanistiske område er 

under pres.  

 

Rektor udtrykte anerkendelse af skuffelsen ift. ændringen men understregede, at det 

udelukkende er den økonomiske situation, der betinger ændringen. Derudover arbej-

des der fortsat på, hvordan AR kan blive mere samlet. 

 

Formanden opsummerede og understregede, at det fortsat er vigtigt at se AU som et 

universitet med et stærkt humaniora. 

 

Bestyrelsen godkendte ændring til ”Masterplan for den fysiske udvikling af Aarhus 

Universitet”, som indebærer, at AR-aktiviteter ikke flyttes til Katrinebjerg men indtil 

videre forbliver på kasernearealet, Langelandsgade.  

 

 
10. Vedtægtsændring (åbent, beslutningspunkt)  
 

Formanden indledte punktet og mindede bestyrelsen om, at de på mødet i april drøf-

tede høringssvarene vedrørende et udkast til justeret vedtægt. Bestyrelsen bad her 

om at få klarlagt baggrunden for forslaget om ændring af kompetencebestemmelsen 

vedr. øvrige valgregler (§ 47) fra bestyrelsen til rektor samt at få eksempler på typen 

af ændringer af valgreglerne. 

 

Rektor opsummerede baggrunden og gav et eksempel: 

 Valgreglerne (vedlagt til punkt 11 og ikke punkt 10, som der står i sagsfrem-

stillingen) indeholder detaljerede bestemmelser om valgets tilrettelæggelse, 
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valgperiodernes længde, valgtidspunkt, skæringsdag, tiltrædelse, indhold af 

valgcirkulæret for det enkelte valg, valggrupper, e-valgsystemet, stemmeret 

etc. 

 Det betyder, at bestyrelsen skal forholde sig Valgudvalgets detaljerede ønsker 

til ændringer heri som fx: 

- Overgang til digital fremgangsmåde. 

- Forenkling af procedurer for underskrifter. 

 AU placerede kompetencen hos bestyrelsen i forbindelse med fusionerne i 

2007.  

 Valgreglerne er ikke en del af universitetslovens bestemmelser om bestyrel-

sens opgaver. 

 

Bestyrelsen besluttede, at den nuværende formulering af vedtægten skal ændres som 

foreslået. Bestyrelsens kompetence vedr. fastsættelse af øvrige valgregler flyttes såle-

des til rektor. 

 

Det blev præciseret, at formuleringen ”nærmere regler” bruges. 
 
 
11. Datering af Aarhus Universitets valgregler (åbent, beslutningspunkt)  
 
Formanden indledte punktet og gav ordet til rektor. 
 
Rektor uddybede kort Valgudvalgets foreslåede ændringer: 

 Offentliggørelsen af den samlede vælgerliste ændres, så den enkelte vælger 
kun kan se sin egen valgret i e-valgsystemet. 

 Praksis ved helt eller delvist bortfald af valg for VIP og TAP, hvorefter deka-
natet henvender sig til en medarbejder og beder denne om at indtræde i det 
kollegiale organ, foreslås stadfæstet i valgreglerne. 

 Henvisningen i valgreglerne til stillingsstrukturen for VIP med forskningsop-
gaver ved sektorforskningsinstitutioner samt henvisningen til ansatte efter 
reglerne om adjunkter og lektorer ved handelshøjskoleafdelingernes øko-
nomi- og sprogstudier foreslås slettet. Begge er nu omfattet af universiteter-
nes stillingsstruktur samt AC overenskomsten. 

 

Bestyrelsen godkendte de ændringer i valgreglerne på Aarhus Universitet, som frem-

går af bilag 10.1. jf. § 47 i vedtægten, hvorefter bestyrelsen fastsætter nærmere regler 

om valg til bestyrelsen, akademiske råd, ph.d.-udvalg og studienævn. 

 

 
12. Eventuelt (åbent, orienteringspunkt) 
 
Ingen bemærkninger under eventuelt.  

 

 
13. Bestyrelsens egen tid (lukket, orienteringspunkt) 


