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Møde fredag den 13. december 2019, kl. 9.00-12.30 
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM5-2019)

Mødet holdes i Frandsensalen

Deltagere
Bestyrelsens medlemmer: 
Connie Hedegaard (formand), Steen Riisgaard (stedfortræder), Anna Louise Dolan 
Plaskett, Astrid Söderbergh Widding, Caroline Søeborg Ahlefeldt, Ditte Marie Thom-
sen, Jens Peter Christensen, Jørgen Carlsen, Peter Tang Knudsen, Susanne Bødker 
og Søren Pold
Desuden deltager: 
Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon
Afbud: Caroline Søeborg Ahlefeldt
Gæster: 
Punkt 1-11: Nyvalgte interne bestyrelsesmedlemmer (deltager som observatører)

 Anne Skorkjær Binderkrantz, professor ved Institut for Statskundskab
 Peter Balling, professor MSO ved Institut for Fysik og Astronomi
 Uffe Pilegård Larsen, driftsleder
 Hanna-Louise Schou Nielsen, statskundskabsstuderende

Punkt 7-8: Niels Jørgen Rasmussen (Vicedirektør for AU Økonomi og Bygninger)
Punkt 10: Formandsforsamlingen for de akademiske råd og dekanerne: 

 Lektor Merete Wiberg (Arts)
 Lektor Osman Skjold Kingo (Aarhus BSS)
 Professor Peter Hokland (Health)
 Professor Marit-Solveig Seidenkrantz (ST)
 Dekan Johnny Laursen (Arts)
 Dekan Thomas Pallesen (Aarhus BSS)
 Dekan Lars Bo Nielsen (Health)
 Dekan Lars Henrik Andersen (ST)

Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab)

 
Referat

Formanden indledte med at byde velkommen til de nyvalgte og sagde tak for ind-
satsen til de afgående medlemmer.

1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt)

Dagsordnen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat (åbent, beslutningspunkt)

Referat blev godkendt med en tilføjelse:

Under pkt. 8.a. indføjes som sidste sætning:
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”De studerende fremhævede vigtigheden af, at de kvadratmeterantal, der er 
vedtaget i masterplanen campus 2.0, overholdes.”

3. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt)

Der blev orienteret om de igangværende ledelsesrekrutteringer. To er nu afslut-
tet: Erhvervsdirektøren og dekan på det tekniske fakultet. Dekan på det naturvi-
denskabelige fakultet forventes afsluttet inden næste bestyrelsesmøde.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har via Styrelsen for Institutioner og Ud-
dannelsesstøtte sendt brev ud om, at arbejdet med en ny dimensioneringsmodel 
går i gang i 2020.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

 
4. Opfølgning og status på sagen om oksekødsrapporten 

(åbent, orienteringspunkt)

Formanden indledte punktet og kvitterede for ledelsens håndteringen af sagen, 
og de initiativer der er igangsat. Formanden understregede vigtigheden af en hur-
tig implementering af de beskrevne indsatser.

Rektor gav efterfølgende en grundig gennemgang af status på sagen, herunder 
korrespondance med Information om deres dækning af sagen i både avis og leder. 
Rektors kommentar hertil blev bragt i Universitetsledelsens Nyhedsbrev den 28. 
november 2019 [https://medarbejdere.au.dk/info-og-nyheder/intern-info-og-
nyheder/#news-16775].

Antallet af aktindsigter er vokset markant i forbindelse med sagen og ligger be-
slag på betydelige ressourcer i organisationen. Derudover oplever specielt dele af 
fællesadministrationen et betydeligt merarbejde i forhold kontraktgennemgang 
mv.

Bestyrelsen bakkede op om de mange indsatser. Bestyrelsen drøftede på et mere 
generelt plan, om forskningsfriheden er under pres som følge af de øgede ek-
sterne midler til forskning og dermed det øgede samarbejde med eksterne parter. 
Bestyrelsen så det som en udfordring, men også som et vilkår, der skulle håndte-
res i det daglige arbejde og gennem ledelsesstrengen. 

Formanden rundede punktet af og bemærkede, at AU’s omdømme er kommet i 
spil, når universitetet så længe har været i pressens søgelys. Sagen skal derfor ta-
ges meget alvorligt.

5. Strategi 2025
A. Strategi 2025 (lukket, beslutningspunkt)

Formanden indledte punktet med at ridse processen op, hvor tiden nu var til at 
beslutte den endelig tekst.

Rektor gennemgik de væsentligste ændringer i Strategi 2025 efter høringsproces-
sen. Der er kommet mange gode input til strategiudkastet, og en lang række af be-
mærkningerne er blevet indarbejdet i det foreliggende materiale.

https://medarbejdere.au.dk/info-og-nyheder/intern-info-og-nyheder/#news-16775
https://medarbejdere.au.dk/info-og-nyheder/intern-info-og-nyheder/#news-16775
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Derudover var der stor ros til processen, hvor flere medlemmer af bestyrelsen be-
mærkede, at det var tydeligt, at der var blevet lyttet til høringen. Særligt at trivsel 
og arbejdsmiljø nu stod tydeligere frem. Bestyrelsen havde derudover få bemærk-
ninger til strategiudkastet, som alle søges indarbejdet.

De studerende bemærkede, at uddannelse – da det nu ikke stod direkte i visionen 
– er ”sindssygt” vigtigt. Ledelsen kvitterede for dette.

Rektor takkede for de mange gode kommentarer.

Formanden ville få det tilrettede dokument til endelig godkendelse, og strategien 
forventes offentliggjort i slutningen af uge 51.

Bestyrelsen godkendte udkast til Strategi 2025 inkl. de få bemærkninger.

B. Handleplan for 2020 (lukket, orienteringspunkt)

Rektor gennemgik principperne i handleplanen. Det er en meget ambitiøs hand-
leplan med mange indsatser. Indsatserne er dog fordelt ud på AU’s enheder, så 
ikke alle indsatser er lige relevante for alle fakulteter/institutter, plus flere af ind-
satserne er flerårige. Bestyrelsen vil årligt på BM2 få en status på strategien. 

Bestyrelsen godkendte udkast til handleplan for 2020.

6. Udkast til klimastrategi (lukket, beslutningspunkt)

Formanden indledte med at opsummere, at bestyrelsen på BM 4 i 2019 bad om 
en baseline for CO2 udledning, så AU på den baggrund kunne opstille konkrete 
målsætninger i klimastrategien. Det var lykkedes at få udarbejdet en baseline i 
det fremlagte materiale, og bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse af indsatsen. 
En baseline er helt central i arbejdet med at nedsætte CO2 udledningen.

Rektor uddybede det fremsendte materiale, hvor udgangspunkt for målsætnin-
gerne er taget i 2018. Rektor foreslog dog, at det vil være mest korrekt at tage ud-
gangspunkt i regeringens basisår, som er 1990. Derfor blev der udleveret en kor-
rigeret sagsfremstilling, hvor der tages udgangspunkt i 1990. AU’s målsætning 
bliver dermed 57% mindre CO2 udledning fra 2018 frem mod 2030 og svarende 
til 70% reduktion målt i forhold til 1990. Dette er helt i overensstemmelse med 
regeringsmålsætning.

Rektor redegjorde derudover for, at der i forhold til det fremsendte udkast til kli-
mastrategi kan blive taget andre indsatsområder ind, fx landbrugsdrift, hvor AU 
har en større udledning af CO2 via landbrugsaktiviteter. Dette skal dog beskrives 
yderligere.

Formanden kvitterede for, at AU er nået langt siden BM 4. Specielt at AU nu har 
en baseline for CO2 udledning. 
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Bestyrelsen bakkede op om balanceringen i strategien mellem at både være ambi-
tiøs, uden at det blev urealistisk og svært at komme i mål.

Der var en længere drøftelse omkring transport og særligt mindre brug af fly-
transport for AU’s ansatte. Målsætningen omkring 30% færre flyrejser synes rea-
listisk, men det kræver adfærdsændringer samt bedre supportsystemer fra f.eks. 
rejsearrangørerne. 

Bestyrelsen fremlagde ønske om en ambitiøs handleplan, hvor fokus også er på, 
at den enkelte studerende og medarbejder får en ansvar for at klimastrategien 
lykkes. Mobilisering og kommunikation er vigtige temaer i det fortsatte arbejde.

Bestyrelsen godkendte udkast til AU’s klimastrategi 2020-2025 med henblik på 
høring primo 2020, og endelig fremlæggelse til beslutning i bestyrelsen den 1. 
april 2020. Der var opbakning til metode og målsætninger.

7. Budget 2020-2023 (lukket, beslutningspunkt)

Universitetsdirektøren gav en grundig gennemgang af budgetmodellen og bud-
getforudsætningerne for AU budget 2020, herunder de økonomiske forventnin-
ger til 2019.

2019 ser ud til at lande lidt bedre end forventet. Det skyldes primært et mindre 
forbrug på øvrige omkostninger.

Budget 2020 blev fremlagt, hvor fokus er et kontrolleret underskud på små 50 
mio. kr. I overslagsårene er der ligeledes budgetteret med et mindre underskud 
med henblik på at afvikle den oparbejdede egenkapital. 

Formanden kvitterede for gennemgangen og tilkendegav, at budgettet så fornuf-
tigt og velbalanceret ud.

Det blev spurgt ind til specifikke udfordringer i budgettet og med særlig fokus på 
delingen af ST-fakultetet.

Der er en række parallelle udfordringer på ST: F.eks. Ingeniørsatsningen, hvor 
indfasningen med nye studerende går langsommere end forventet, fortsat 2% be-
sparelser på myndighedsopgaven og optaget på de naturfaglige uddannelser lå 
også under det forventede niveau. Dertil kommer en række udgifter som følge op 
fakultetets opdeling. Samlet set vil der formentlig være behov for tilpasninger. 
Desuden vil de øvrige fakulteter i 2020 og 2021 hjælpe ST ved at overføre midler, 
ligesom Universitetsledelsen vil allokere flere strategiske midler til ST i 2022-
2023.

Bestyrelsen spurgte ind til effekterne af finanslov 2020, hvor sektoren fik aflyst 
2% besparelserne, samt der skete en videreførelse af løftet på uddannelsestaxa-
meter 1.

Effekten vil på sigt være en ekstra tilføjelse af midler på fakultetsniveauet, men i 
første omgang tilbageholdes en del af midler til strategiske initiativer, herunder 
støtten til ST.
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Et andet spørgsmål var rettet mod de fortsatte 2% besparelser på fællesområ-
det/administrationen. Den løbende digitalisering og det fortsatte behov for at 
kunne frigøre midler til strategiske satsninger gør, at AU’s adm. forsat skal effek-
tivisere sin drift med 2% i 2020 og 2021 og efterfølgende med 1%.

Bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2020-2023

8. Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbej-
der 
(lukket, beslutningspunkt)

Revisionen, PWC, har relativt få anmærkninger. Et særligt fokus område er funk-
tionsadskillelse i forbindelse med indkøb. 

Universitetet har opsat systemunderstøttede beløbsgrænser for alle relevante me-
darbejdere, således at det ikke er muligt at varemodtage og godkende fakturaer 
på samme indkøb med ubegrænset prokura, men med en beløbsgrænse baseret 
på en konkret ledelsesmæssig vurdering af behovet. Der er etableret en løbende 
kompenserende kontrol af de indkøb, der både varemodtages og fakturagodken-
des af de medarbejdere, som har en forhøjet prokuragrænse. 

Det er revisionens vurdering, at kombinationen af de forebyggende og opdagende 
kontrolprocedurer, som universitetet har opsat for at sikre funktionsadskillelse 
ved varemodtagelse og godkendelse af fakturaer, effektivt reducerer risikoen for, 
at der sker væsentlige utilsigtede og tilsigtede fejl. 

Bestyrelsen fandt det tilfredsstillende, at der derudover var lukket flere observa-
tionspunkter, og at de nye konstaterede it-relaterede observationspunkter alle-
rede er blevet håndteret.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og underskrev protokollatet på mø-
det. 

9. Aftaler om myndighedsbetjening (lukket, beslutningspunkt)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og bestyrelsesformanden blev be-
myndiget til at underskrive den færdige rammeaftale.

10.Arbejdet i de akademiske råd ved formandsforsamlingen for de 
akademiske råd og dekanerne (åbent, orienteringspunkt)

Kort introduktion fra hvert fakultet ved formændene.

Arts:
Arts er bekymret for AUFF’s ændring af tildelingspraksis nu mod større bevillin-
ger, og dermed færre mindre virkemidler. De små bevillinger er brugt som træde-
sten til at få større danske bevillinger. Rektor bemærkede, at AUFF deler ud til 
alle fakulteterne, og der skeles til en rimelig fordeling. Der vil fortsat være mindre 
bevillinger i AUFF’s bevillingsmønstre, og AUFF har således lyttet til input fra 
fakulteterne.
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BSS: 
GDPR reglerne gør det svært at navigere i de nye regler omkring persondatahånd-
tering ift. at bedrive forskning. Det er et opmærksomhedspunkt ift. det akademi-
ske arbejde.

HE:
AU praktiserer, at der kan tages dobbelte ph.d.grader (ph.d.en tages på to univer-
siteter). Det skaber udfordringer særligt på tværs af landegrænser.

ST:
De store emner på ST er oksekødssagen og delingen af fakultetet.

3 overordnede temaer blev herefter berørt:

- Diversitet 
- Bæredygtighed
- Forskningsintegritet

Afslutningsvis drøftede deltagerne den øgede eksterne finansiering, og om det gi-
ver anledning til bekymring vedrørende mere styret forskning på bekostning af 
den frie forskning. Forsamlingen så det som en udfordring, men også som et vil-
kår, der skulle håndteres i ledelsessystemet og i det daglige arbejde.

Formanden kvitterede for gode input, herunder også til høringen af AU strategi 
2025.

11. Eventuelt (åbent, orienteringspunkt)

Temaet omkring open acces sættes på BM1 i februar 2020.

12. Bestyrelsens egen tid (lukket, drøftelsespunkt)
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