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Møde fredag den 1. juli 2022, kl. 09.00 – 12.00 
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2022),  
Hotel Comwell Kongebrogarden, Middelfart 
 
 
 
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, Jonathan Rossen og Astrid Söderbergh Widding 
Desuden deltager:  
Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon 
Afbud: Jens Peter Christensen 
Sekretariat: Stabschef Kristian Thorn, pressechef Sys Vestergaard og chefkonsulent Grith 
Thagaard Loft (Universitetsledelsens Stab) 
 
 
 
 
 
 
Referat 

Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0. Opsamling fra bestyrelsesseminaret (åbent, beslutningspunkt) 
 

Formanden takkede for et godt seminar med gode oplæg og drøftelser samt konstate-
rede, at der er en stærk og sikker ledelse af Aarhus Universitet.  
 
Formanden opsummerede derefter de vigtigste ting fra seminaret: 
• Der er opbakning i bestyrelsen til tankerne om en mere fleksibel efter- og videre-

uddannelsesmodel i regi af AUFF. Bestyrelsen ser frem til at blive præsenteret for 
et oplæg herom, når ledelsen er længere i processen. 

• Universitetet skal arbejde med at blive endnu mere proaktivt over for de store 
dagsordener og indgå konstruktivt i dialogerne. Det gælder også i forhold til Dan-
ske Universiteter, der gerne må få en stærkere stemme på basis af solide analyser. 
Derudover kan der med fordel arbejdes med også at knytte relationer til andre 
fagordførere end uddannelse og forskning i forhold til overordnede politiske prio-
riteringer.  

• Der skal arbejdes med en mere offensiv fortælling om humaniora, og samfundsbi-
draget skal stå klart for flere. Samtidig skal der etableres rum til et beredskab – 
også for det, der ikke er oppe i tiden. Det har krigen i Ukraine vist med tydelig-
hed.  

• Der er stor anerkendelse til det arbejde, der gøres med erhvervssatsningen – især 
af erhvervsdirektøren og Erhverv & Innovation.  

• AU Viborg er et godt eksempel på en win-win situation, hvor de politiske ønsker 
og en styrkelse af universitetet går hånd i hånd. 
  

Seminaret vidnede om et universitet på en god kurs og med fokus de rigtige steder. 
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Bestyrelsen tog formandens opsamling af seminaret til efterretning. 
 
Derudover tog bestyrelsen til efterretning, at Institut for Husdyrvidenskab (ANIS) fo-
retager et navneskifte til Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab/Department of 
Animal and Veterinary Sciences (ANIVET), hvilket Eskild Holm Nielsen præsente-
rede på seminaret som en del af oplægget om AU Viborg. 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt) 

 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.  
 
 

2. Godkendelse af referat (åbent, beslutningspunkt) 
 

Formanden bad om eventuelle kommentarer til referatet. Anne Skorkjær Binder-
krantz kommenterede teksten under punkt 7 om ytringsfrihedserklæringen og fore-
slog, at det blev mere klart, at grænserne for ytringsfrihed ikke er fastlagt i erklærin-
gen. I referatet stod således: 
 
”Bestyrelsen kvitterede for høringsprocessen og det reviderede udkast. Bestyrelsen 
havde derudover enkelte sproglige rettelser og drøftede de to sidste afsnit i udkastet. 
Her er grænserne for ytringsfriheden som beskrevet i personalepolitik, disciplinær-
regler og den almindelige lovgivning fastlagt.”   
 
Det ændres nu til: 
 
”Bestyrelsen kvitterede for høringsprocessen og det reviderede udkast. Bestyrelsen 
havde derudover enkelte sproglige rettelser og drøftede de to sidste afsnit i udkastet. 
Her er der henvist til personalepolitikkens, disciplinærreglernes og den almindelige 
lovgivnings grænser for ytringsfriheden.”    
 
Bestyrelsen godkendte referatet med ovenstående rettelse. 

 
 

3. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt)  
 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

4. Økonomirapport 1 (lukket, orienteringspunkt) 
 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 
5. Strategiårshjul (åbent, beslutningspunkt) 
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Formanden gav ordet til rektor for en kort uddybning af baggrunden for forslaget om 
at ændre årshjulet. Rektor oplyste bestyrelsen om, at forslaget har baggrund i et øn-
ske fra fakulteterne om at have mere tid til at arbejde med handleplanerne. Konkret 
ønskes mulighed for at afslutte opfølgning på det foregående år og drage begyndende 
erfaringer med indeværende år, inden handleplansarbejdet for det kommende år 
igangsættes. Det vil ligeledes give bedre mulighed for at sikre sammenhængen til bud-
getprocessen i efteråret. 
 
Bestyrelsen bemærkede, at der var forståelse for argumenterne, men at bestyrelsen 
havde brug for at kunne komme med input til handleplanen før oktober. Formanden 
foreslog derfor at imødekomme forslaget, således at det strategiske årshjul bliver et 
fast punkt på BM 3 i juni, hvor bestyrelsen kan give deres input til handleplanen. 
 
Bestyrelsen tiltrådte forslaget om fremover at flytte bestyrelsens seminar fra juni til 
oktober fra og med 2023, så bestyrelsesseminaret kobles til BM 4, men tilføjede, at 
input til handleplanen for det kommende år bliver fast punkt på BM 3. De nye datoer 
for seminaret i 2023 meldes ud hurtigst muligt. 
 
 

6. Afrapportering fra Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forsk-
ningsfrihed (Praksisudvalget) og Rådgiverne for Ansvarlig Forsknings-
praksis og Forskningsfrihed (åbent, orienteringspunkt) 
 
Formanden indledte punktet, der er delt op i to, og gav ordet til rektor for en opsum-
mering af afrapporteringen: 
• Bestyrelsen modtager en årlig afrapportering fra Praksisudvalget og fakulteternes 

rådgivere i ansvarlig forskningspraksis. 
• Afrapporteringen vidner om, at universitetets system fungerer og har fundet en 

god gænge. Der er således ikke noget, der indikerer, at der skulle være markante 
problemer på området. 

 
Vedrørende afrapporteringen fra Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forsk-
ningsfrihed (Praksisudvalget) opsummerede rektor, at fem ud af seks sager behandlet 
ved Praksisudvalget i 2021 er blevet afvist. 
 
Vedrørende afrapportering fra rådgiverne for Ansvarlig Forskningspraksis og Forsk-
ningsfrihed opsummerede rektor, at rådgiverne har modtaget et samlet antal på 36 
henvendelser i 2021, hvilket er det samme antal som i 2020. De seneste års fokus på 
ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed har således ikke medført en markant 
stigning i antallet af henvendelser til rådgiverne. 
 
Rektor nævnte derudover, at universitetets nye whistleblowerordning heller ikke indi-
kerer, at der skulle være problemer på området. Der har været tre henvendelser indtil 
videre, og ingen af dem handlede om forskningsfrihed eller ansvarlig forsknings-
praksis. Bestyrelsen vil modtage en årlig afrapportering på BM 1 fremover. 
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Bestyrelsen spurgte til årsagen for afvisningen af fem ud seks sager i Praksisudvalget. 
Rektor bemærkede, at Praksisudvalget oplever, at faglige uenigheder til tider bringes 
for udvalget, hvilket ikke er intentionen med Praksisudvalget. 
 
Bestyrelsen tog afrapporteringen fra Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og 
Forskningsfrihed (Praksisudvalget) og Rådgiverne for Ansvarlig Forskningspraksis og 
Forskningsfrihed for 2021 til efterretning. 
 

 
7. Eventuelt (åbent, orienteringspunkt) 
 

Formanden orienterede bestyrelsen om, at den næste runde af udpegningsprocessen 
igangsættes i september, da Jørgen Carlsens og Caroline Søeborg Ahlefeldts første pe-
rioder udløber med udgangen af januar 2023. Bestyrelsen skal derfor udpege nye re-
præsentanter til udpegnings- og indstillingsorganerne 
 
Bestyrelsen genudpegede Jens Peter Christensen og Anne Skorkjær Binderkrantz til 
indstillingsorganet samt udpegede Carsten Bjerg til udpegningsorganet. 
 
De studerende spurgte, om det var muligt at få mere information om de konkrete pla-
ner for udviklingen af AU Viborg. Det blev aftalt, at bestyrelsen får en orientering om 
økonomien, når denne er konsolideret.  
 
Medarbejderne spurgte, om tidsregistrering af medarbejdernes tid var noget, univer-
sitetsledelsen arbejdede med. Det afviste rektor, som sagde, at det ikke lå i universite-
tets planer. 
 
De studerende orienterede om, at de havde været til første møde om det kommende 
studieadministrative system og følte sig meget betryggede. 
 
Prorektor orienterede bestyrelsen om, at universitetets udbud af sprog som tillægs-
kompetence til alle studerende har vakt ministerens interesse og udløst ros. I første 
omgang er der tale om fransk og tysk. Dernæst udvides initiativet til spansk, russisk 
og kinesisk.  

 
 

8. Bestyrelsens egen tid (lukket, orienteringspunkt) 
 
Der bliver ikke taget referat under dette punkt. 
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