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Referat 
 

Møde torsdag den 8. oktober 2020, kl. 13.00 – 17.00 
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2020) 
 
Mødet blev afholdt i Frandsensalen  
Der var ligeledes mulighed for at deltage i mødet virtuelt  
 
Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer:  
Connie Hedegaard (formand), Steen Riisgaard (stedfortræder), Anne Skorkjær Binder-
krantz, Astrid Söderbergh Widding, Caroline Søeborg Ahlefeldt, Ditte Marie Thomsen, 
Hanna-Louise Schou Nielsen, Jens Peter Christensen, Jørgen Carlsen, Peter Balling, Uffe 
Pilegård Larsen  
Desuden deltog:  
Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon 
Afbud: Caroline Søeborg Ahlefeldt og Jens Peter Christensen 
Gæster: 
De akademiske råds formandsforsamling og dekanerne (punkt 9): 
Formand, lektor Niels Nørkjær Johannsen, Arts 
Formand, lektor Osman Skjold Kingo, Business and Social Sciences 
Formand, professor Tine Brink Henriksen, Health 
Formand, professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Natural Sciences 
Næstformand, seniorforsker Anne Jensen, Technical Sciences 
Dekan Johnny Laursen, Arts 
Dekan Thomas Pallesen, Business and Social Sciences 
Dekan Lars Bo Nielsen, Health 
Dekan Eskild Holm Nielsen, Technical Sciences  
Dekan Kristian Pedersen, Natural Sciences 
 
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt) 

 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat (åbent, beslutningspunkt) 

 
Referatet blev godkendt. 

 
3. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt) 
 
Formanden præsenterede punktet. 
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Som første punkt blev coronasituationen vendt. Der var i starten af oktober kommet 
nye krav til undervisning på uddannelsesinstitutionerne, som betyder, at Aarhus Uni-
versitet ikke længere må fravige afstandskravet på én meter i forbindelse med under-
visning dog med enkelte undtagelser. Der er ikke udløbsdato på de nye restriktioner.  
 
Efter forårets nedlukning har Rambøll undersøgt de studerendes og undervisernes 
oplevelse af digital undervisning. Undersøgelsen blev kort vendt, og rapporten frem-
sendes, når den offentliggøres ultimo oktober. 
 
Rektor gav herefter en introduktion til de fælles mål for de danske universiteter, der 
blev annonceret den 29. september 2020 i ”Fælles ambitioner for danske universite-
ters rolle i samfundet” af Danske Universiteter. Lanceringen blev fulgt af et indlæg i 
JP den 29. september 2020 af formand og næstformand i Rektorkollegiet. Bestyrel-
sen kvitterede og påpegede samtidig behovet for endnu tydeligere kommunikation 
om emnet. 
 
Rektor nævnte kort Uddannelses- og Forskningsministeriets udmelding den 1. okto-
ber 2020 om placering af erhvervsklyngerne. Klyngerne inden for fødevarer/biores-
sourcer og digitale teknologier får hovedsæder i Aarhus. Derudover får flere andre 
klynger afdelinger i Aarhus. 
 
Rektor nævnte derudover Novo Nordisk Challenge-bevillingerne til professor Signe 
Normand og professor Trine Bilde, begge Institut for Biologi, på cirka 60 mio. kr. 
hver til at etablere nye forskningscentre inden for biodiversitet.  Novo Nordisk Fon-
dens Challenge-program uddeler midler til tre nye centre (heraf altså de to på AU).  
 
Prorektor orienterede om karakterskalarapporten, der kom i uge 40. Den er ligeledes 
tilføjet i den opdaterede sagsfremstilling til punkt 3 ”Siden Sidst”. Der arbejdes pt. på 
at skabe fælles holdning blandt universiteterne til karakterskalaen. 
 
Prorektor orienterede derudover om den stigende opmærksomhed på sager om sek-
suel chikane og håndteringen af disse i kølvandet på opblusningen af #metoo efter 
Sofie Lindes introduktion til Zulu Comedy Galla 2020.   
 
Prorektor opsummerede kort universitetets arbejde med området, der blev igangsat 
allerede i februar 2018. Her afklarede universitetet de eksisterende regler, procedu-
rer, information og beredskab. Det medførte, at universitetet opdaterede de discipli-
nære foranstaltninger, der blev udarbejdet guidelines til studievejledere, ledere samt 
øvrige ansatte, der modtager en henvendelse, ligesom henvendelsesmuligheder og 
ansvarsområder på universitetet blev tydeliggjort. Der blev ligeledes afholdt work-
shops om den svære samtale og oprettet en webportal: https://studerende.au.dk/vi-
siger-fra/. 
 
Universitetet var vidende om, at der i Politiken ville komme et indlæg fra ansatte på 
danske universiteter vedrørende sexisme. Det blev offentliggjort samme dag, som BM 
4-2020 blev afholdt. 
 
Bestyrelsen havde spørgsmål om eventuelt nyt optagelsessystem til videregående ud-
dannelsesinstitutioner. Rektoratets vurdering er, at der sker en modernisering af 
kvote 2, og der kan komme yderligere ændringer. Politisk er det svært at vurdere ud-
faldet. 
 
De studerende takkede afslutningsvis for samarbejdet i forbindelse med coronaind-
satsen, herunder kampagnen. Rektoratet kvitterede for takken. 

https://studerende.au.dk/vi-siger-fra/
https://studerende.au.dk/vi-siger-fra/
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Resten af materialet blev herefter taget til efterretning. 
 
4. Årets optag (åbent, orienteringspunkt) 

 
Formanden gav ordet til prorektor, der præsenterede årets optag. Aarhus Universitet 
fik over 10.000 1. prioritetsansøgninger, og 7.492 ansøgere har fået tilbudt en plads – 
det højeste antal nogensinde.  

 
Prorektor gennemgik hovedpointerne for optaget 2020 med særligt fokus på ingeni-
øroptaget, it-specialister og kønsbalancen. 
 
Bestyrelsen spurgte ind til kønsskævhed og betydningen af optagelsessystemet. Pro-
rektor svarede, at optagelsessystemet primært understøtter, at højere gennemsnit gi-
ver flere kvinder på uddannelser med højere koefficienter. 
 
De studerende ser gerne, at karakterer fylder mindre i forhold til optagelse i fremti-
den. 
 
Bestyrelsen tog årets optag til efterretning. 
 
5. Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet (lukket, beslutningspunkt) 

 
Formanden indledte punktet, der var delt i to, og som begge omhandlede understøt-
telse af universitetets satsning på ingeniørområdet. 

 
a. Organisering af ingeniørområdet  
 
Rektor gennemgik forslaget til en ny organisering af ingeniørområdet og input fra hø-
ringsprocessen. 
 
Bestyrelsen havde tilsluttet sig processen på BM 3-2020 og dermed også målsætnin-
gen for den nye organisering: Styrke det samlede ingeniørområde og synliggøre AU 
Engineering som et samlet brand. 
 
Der kom 14 høringssvar til høringen. De viste opbakning til den nye organisering. 
Den giver således ikke anledning til at ændre forslaget til de fire nye institutter: 
 

• Institut for bioteknologi og kemiteknologi 
• Institut for byggeri og bygningsdesign 
• Institut for elektro- og computerteknologi 
• Institut for mekanik og produktion 

 
Med forslaget ophører Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Institut for Ingeniør-
videnskab med at eksistere pr. 1. januar 2021, hvor de fire nye institutter etableres. 
 
I den videre proces tages der højde for de opmærksomhedspunkter, høringen viste og 
de relevante medarbejdere vil blive involveret heri. Dekanen har derudover udarbej-
det et detaljeret svar på høringen til høringsparterne. 
 
 
Opmærksomhedspunkterne er blandt andet: 



 
 

  
  

Side 4/9 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 
• Samarbejde på tværs for at institutterne i den nye struktur kan lykkes 
• Opmærksomhed på at understøtte implementeringsfasen 
• Kultur og organisering herunder ansættelsesvilkår 

 
Bestyrelsen bemærkede, at samarbejdet både mellem Nat og Tech, men også generelt 
i forhold til AU var et vigtigt fokuspunkt, og at det ikke måtte lide ”skade” med den 
nye organisering. 
 
De studerende opfordrede til løbende at huske inddragelse i forbindelse med gen-
nemførelse af reorganiseringen. 
 
 
Bestyrelsen godkendte herefter beslutningen om den nye organisering af ingeniørom-
rådet. 
 
b.   Forlængelse af ingeniørsatsningen  
 
Rektor præsenterede forslaget om forlængelse af ingeniørsatsningen indtil 2025. 
Satsningen beholder de oprindelige måltal. Ambitionen vil således ikke blive sænket, 
men det har vist sig, at den ambitiøse rekruttering af studerende kræver mere tid.  
  
Forslaget er, at målsætningerne forlænges til 2025, og at bevillingen fra universitets-
ledelsens strategiske midler (USM) ligeledes forlænges med 25 mio. kr. i 2023, 25 
mio. kr. i 2024 samt 20 mio. kr. i 2025. 
 
Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt at vide, hvor de strategiske midler kommer 
fra. Der er pres på den decentrale økonomi, og det er derfor vigtigt at have åbenhed 
omkring tværgående økonomiske prioriteringer. 

 
Bestyrelsen ønsker fremover at få et overblik i forhold til forbruget og aftalte midler i 
USM.  

 
Bestyrelsen godkendte indstillingen om en forlængelse af de oprindelige mål for stu-
denterrekruttering i ingeniørsatsningen til 2025 samt forlængelsen af tildelingen af 
USM-midler, dvs. allokering af nye strategiske midler. 
 
6. Opsamling på bestyrelsesseminaret (lukket, beslutningspunkt) 
Formanden indledte med at opsummere, at bestyrelsen på seminaret den 17. august 
besluttede, at handleplan for ligestilling og center for bæredygtig omstilling af land-
bruget skulle lægges op til endelig behandling i bestyrelsen på dette møde.  
 
Punktet er således delt i to: 
 

a. Handleplan for ligestilling 2020  
 
Formanden indledte behandlingen af ligestillingshandleplanen, der er blevet revide-
ret på baggrund af konklusionen på bestyrelsesseminaret.  
 
Rektor supplerede med, at Strategi 2025’s målsætning om øget diversitet er bibeholdt 
som indledning til handleplanen, hvis konkrete intentioner om ligestilling herefter er 
skærpet i sprogbrugen. Herved vil universitetet senere kunne vende tilbage til andre 
aspekter af diversitet som f. eks. internationalisering. 
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De specifikke ændringer består af: 
   

- Genskrivning af side et, hvor henvisningen til EU-chartret er fjernet, og øget 
diversitet fremgår af indledningen som det langsigtede mål og ligestilling som 
det konkrete fokus. 

- Justering af målene på side fire, hvor genopslag stadig er en mulighed, hvis 
det vurderes, at man kan få et bredere og bedre kvalificeret ansøgerfelt. I det 
udsendte materiale fremgår den oprindelige tekst i kommentarboksene. 
 

Rettelserne præciserer, at kvalifikationer stilles højere end køn og sikrer dermed uni-
versitetet mod eventuelle anklager for usaglig sagsbehandling.  
 
Det blev besluttet, at formuleringen på side fire i handleplanen om opslaget skal 
være: 
 
”I opslaget opfordres underrepræsenteret køn til at søge. Det skal samtidig direkte 
fremgå af opslaget, at underrepræsenteret køn ikke har en fortrinsstilling. Der skal 
endvidere altid gøres opmærksom på, at alle interesserede, uanset personlig bag-
grund, kan søge stillingen, og at alle ansøgere vurderes efter kvalifikationer i henhold 
til stillingens kravprofil.” 

 
Anne Skorkjær Binderkrantz foreslog afslutningsvis, at AU mere systematisk arbejder 
med de medarbejdere, der forlader AU gennem f.eks. spørgeskemaundersøgelse mv. 

 
Rektor kvitterede for idéen, som vil blive tænkt ind i handleplanen. 

 
Sexismedebatten blev kort vendt igen, og formanden opfordrede rektoratet til at tage 
det med i drøftelserne og til at tage dialogen på tværs af AU. De studerende påpegede 
vigtigheden af at have fokus på asymmetriske magtstrukturer studerende imellem i 
disse drøftelser og dialoger. Rektoratet kvitterede for dette. 

 
Rektoratet vil tage emnet ind i en workshop omkring arbejdskultur, som bliver afvik-
let den 17. november 2020 for hele samarbejdsudvalgssystemet. 

 
Bestyrelsen ønskede at følge arbejdet, som skal tages op på et bestyrelsesmøde på et 
senere tidspunkt. 

 
Med disse bemærkninger blev ligestillingshandleplanen for 2020 vedtaget. 
 

b. Center for Bæredygtig Omstilling af Landbruget 
 
Formanden indledte drøftelsen af det reviderede forslag til Center for Bæredygtig 
Omstilling af Landbruget. Forslaget er revideret i henhold til drøftelserne på bestyrel-
sens seminar. Rettelserne indebærer: 
 

• Fokus på centrets primære forskningsområder 
• Konkretisering af centrets mål i forhold til samfundsudfordringer 
• Tydeliggørelse af, at centret baseres på en partnerskabsmodel med de øvrige 

danske universiteter og andre aktører 
• Skitsering af finansieringsmodel, herunder at der lægges op til at afsætte i alt 

20 mio. kr. i perioden 2022-2025 af universitetets strategiske midler 
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Formanden takkede for den hurtige respons fra AU, så AU’s forslag kunne blive del af 
den politiske diskussion, hvor regeringen samtidigt meldte planer ud for midler rettet 
mod klimaforskning mv.   

 
Rektor uddybede kort centrets formål og målsætninger om at sikre: 
 

• 70% reduktion af landbrugets klimagasudledning 
• Omlægning af 500.000 ha dyrket jord (en femtedel) til natur med høj biodi-

versitet 
• 20-30% øget landbrugsproduktion 
 

Rektor supplerede med, at forslaget også skal ses i kontekst med regeringens udmel-
ding i finanslovsforslaget om 750 mio. kr. målrettet grøn omstilling inden for fire 
missioner, som formanden nævnte indledningsvist. Centret dækker den tredje mis-
sion: Mere klimavenlig landbrugs- og fødevareproduktion.  
 
Formanden orienterede om den politiske dialog om centret. Bestyrelsen har fået pje-
cen tilsendt med post, og kronikken i Altingen den 29. september 2020 fremgik af 
sagsfremstillingen. 

 
Der har efterfølgende været en del debat om målsætninger især fra landbrugsorgani-
sationerne herunder Bæredygtigt Landbrug. 
 
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og bakkede op om forslaget og roste timingen ift. 
den nationale dagsorden samt roste formandens arbejde med opgaven. Derudover 
bakkede bestyrelsen op om at allokere strategiske midler i fire år – 20 mio. kr. sam-
let. 
 
7. Økonomirapport 2-2020 (lukket, orienteringspunkt)  
 
Formanden indledte punktet og gav ordet til universitetsdirektøren. 
 

a. Økonomirapport 2-2020 
 

Universitetsdirektøren gennemgik økonomirapport 2 (ØR 2). ØR 2 indikerer en ned-
justering af både indtægter og omkostninger, hvilket giver et resultat på -95 mio. kr. 
Årets resultat tegner sig dog mere positivt end ØR 1, men stadig med et større under-
skud end budgetteret. 

 
Indtægterne i 2020 ligger nogenlunde stabilt med et mindre fald og med stor usikker-
hed omkring de finansielle poster. 
 
På udgiftssiden er der et noget lavere forbrug på driftsudgifter, hvorimod udgifter til 
løn og bygninger ligger på det forventede niveau. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
b. Orientering om Finanslov 2021 

  
Universitetsdirektøren gennemgik finanslovsforslaget for 2021, der stort set forlæn-
ger vilkårene i finansloven for 2020. Finanslovsbevillingerne er stabile i 2021 og 
2022, fordi uddannelsestaksterne ikke udsættes for årlige to-procents reduktioner og 
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basisforskningsmidlerne er konstante. Som i tidligere år falder myndighedskontrak-
ten dog med ca. 2 pct. om året. 
 
Der er fokus på den bevillingsmæssige ”skrænt” for 2023-2024, da: 
 

• Basisforskningsmidlerne falder med 194 mio. kr. 
• Forøgelse af den laveste taxameter-takst kun er forlænget for 2021-2022 og 

falder fra 2023 ca. 5.200 kr./STÅ (ca. 75 mio. kr. pr. år)  
• Ph.d.-rådets bevilling til uddannelsesforskning på 32 mio. kr. pr. år bortfalder 

 
Det midlertidige taxameterløft blev drøftet, herunder timing ift. at problematisere det 
manglende løft på uddannelsestakst 1. 

 
8. Halvårsstatus på bygningsområdet (åbent, orienteringspunkt og beslut-

ningspunkt) 
 

Formanden indledte punktet. Bestyrelsen får hvert halve år en status forelagt til ori-
entering. Status er delt i to punkter: 

 
a. Status for Campus 2.o (åbent, orienteringspunkt) 

 
Universitetsdirektøren viste en kort visualiseringsvideo og opridsede status på flere af 
projekterne under campus 2.0. AU og FEAS forbereder de to store indflytninger i 
Universitetsbyen: Samling af aktiviteterne under Institut for Molekylærbiologi og Ge-
netik (MBG) (Natural Sciences) og flytning af Aarhus BSS’ nuværende aktiviteter fra 
Fuglesangs Allé. Det er uvist, om der vil opstå forsinkelser som følge af COVID-19.  
 
Derudover arbejdes der med en række andre sager på bygningsområdet: Flytning af 
Sektion for Idræt, udvikling af Katrinebjerg, åbning af den nordlige passage under 
Nørrebrogade og renovering af Bartolinkomplekset. Endelig afventer AU fortsat ud-
spil og dialog med Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende fredning. 
 
Bestyrelsen havde en række bemærkninger og spørgsmål til orienteringen:  
 

• Det er stadigvæk de studerendes oplevelse, at flytningen af Aarhus BSS fra 
Fuglesangs Allé presser de studerende ind på færre kvadratmeter ved flytnin-
gen til Universitetsbyen. Studenterrepræsentanterne udtrykte bekymring 
over, om den udsete fremtidige lokation sikrer tilstrækkelige idrætsfaciliteter, 
der tilsvarer de nuværende. 

• Der efterspurgtes en status på en eventuel flytning af Sektion for Idræt. Der 
var opbakning til idéen om at samle aktiviteterne på campus, da dette sam-
men med gode idrætsfaciliteter ville kunne understøtte et internationalt 
image. 
 

Universitetsdirektøren svarede, at arealudnyttelsen vil være bedre i Universitetsbyen, 
så man ikke helt kan sammenligne Fuglesangs Allé og Universitetsbyen. 
 
I forhold til Sektion for Idræt er man stadig i sonderingsfasen, herunder undersøger 
om der kan etableres en idrætshub i Universitetsparken. Der vil blive en inddragel-
sesproces, og universitetsdirektøren understregede, at man er opmærksom på vigtig-
heden af at kommunikere bredt om de ændringer, der vil ske. 
 

b. Flytning af ARTS-aktiviteter til Katrinebjerg (åbent, beslutningspunkt) 



 
 

  
  

Side 8/9 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 
Universitetsdirektøren opsummerede kort flytningen af ARTS’ aktiviteter fra Kaser-
nen. Den oprindelige plan var, at de skulle flytte til Universitetsbyen, men af faglige 
årsager ønsker ARTS at flytte til Katrinebjerg. Dermed vil Institut for Kommunika-
tion og Kultur få to lokationer i stedet for tre. Det vurderes, at omkostningerne vil 
være de samme og således inden for rammerne af det tiårige budget, der blev frem-
lagt for bestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af masterplanen. 
 
Bestyrelsen spurgte til økonomien for ARTS. Universitetsdirektøren svarede, at sam-
let øges udgifterne ikke, men huslejen vil blive lidt dyrere for ARTS. 
 
De studerende udtrykte håb om bedre faciliteter, nu hvor ARTS samles mere på cam-
pus, men de beskrev processen hen mod beslutningen om flytning som uklar. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen om status på Campus 2.0 til orientering. 
 
9. Overdragelse af Sandbjerg Gods til Aarhus Universitetsforsknings-

fond (åbent, orienteringspunkt) 
 

Formanden gav ordet til rektor, der indledte punktet og kort gjorde rede for overdra-
gelsen af Sandbjerg Gods til Aarhus Universitets Forskningsfond. Dette sker for at 
kunne sikre den fortsatte drift af Sandbjerg Gods til gavn for uddannelse og forskning 
ved AU.  
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning uden bemærkninger. 

 
10. Arbejdet i de akademiske råd ved formandsgruppe for de akademiske 

råd og dekanerne (åbent, orienteringspunkt) 
 
Formanden bød formændene for de akademiske råd og dekanerne velkommen.  
 
Formanden gav ordet til Osman Skjold Kingo, der gav en kort introduktion til de fire 
temaer, som de akademiske råds formænd ønskede at drøfte med bestyrelsen: 
 

1. Meritering 
2. Corona 
3. GDPR 
4. NAT-TECH strukturen 

 
1. Meritering 
 
Oplæg til en generel diskussion på AU om, hvad der er meriterende for en for-
sker? Formændene ønsker en dialog for at få blødt op på, hvad der anses for me-
riterende. 
 
2. Corona 
 
Det er særligt de yngre forskeres krise, og formændene kræver særligt fokus på 
dem, da de sidder i tidsbegrænsede stillinger. Problematikken er, at konkurren-
cen stadigvæk er lige hård, men gruppens målopfyldelse er under pres, da forsk-
ningen ikke kan gennemføres inden for de forudbestemte tidsrammer. Hvordan 
skal man hjælpe denne gruppe, der er fremtidens forskere? 
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Det blev drøftet, om der ligger en strategisk mulighed her ved mere konsekvent at 
give støtte til forlængelserne. Det kræver dog, at der arbejdes med at beslutte om-
fanget og mulighederne for at støtte dem, som er i krise. 
 
I AU sammenhænge ser man på hvert tilfælde individuelt, og der gives allerede 
dispensationer. 
 
 
3. GDPR 
 
Formændene påpegede, at GDPR-reglerne er svære at navigere i og besværliggør 
arbejdet med at bedrive forskning. Det er et opmærksomhedspunkt ift. det akade-
miske arbejde. 
 
Fortolkningen er forskellig på tværs af institutioner, og det tager tid – lang tid – 
at få databehandleraftaler på plads. 
 
Usikkerheden kræver, at der arbejdes med at skabe løsninger, og også nationale 
løsninger bør indtænkes. GDPR problemerne skal således løftes op på et højt ni-
veau. Universitetsdirektøren nævnte i den forbindelse, at der allerede på højt ni-
veau arbejdes med at se på udfordringerne i regi af Danske Universiteter. Opga-
verne omkring GDPR kræver opkvalificeringer af kompetencer og ekstra jurist-
ressourcer til at håndtere den øgede opgavemængde. 
 
AU kan bringe det ind i forhold til rektorkollegiet og evt. bestyrelsesformændenes 
møde med ministeren senere på året. 
 
4. NAT-TECH-struktur 
 
Formændene udtrykte generel god opbakning til den nye struktur, hvor der ses et 
stort potentiale i etableringen af NAT og TECH. 
 
Der blev nævnt et par udvalgte udfordringer: 
 
• Finde fælles samarbejdsplatforme efter opdelingen 
• Sikre, at der er plads til alle fagligheder i forbindelse med ingeniørsatsningen 
 
Formanden kvitterede for gode input og en god drøftelse. 
 

11. Eventuelt (åbent, orienteringspunkt) 
 
Det var ingen punkter under eventuelt 
 
12. Bestyrelsens egen tid (lukket, drøftelsespunkt) 
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