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Møde onsdag den 9. december 2020 kl. 13.00 – 17.00 i  
Aarhus Universitets bestyrelse (BM 5-2020) 
 
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: - 
Gæster:  
Hele mødet: Den nyvalgte repræsentant for de studerende Mikkel Grøne  
Punkt 4: Vicedirektør for Økonomi og Bygninger Niels Jørgen Rasmussen 
Punkt 7: Formand for Frit Forum Århus, Anne Snell samt formand for Konservative 
Studenter i Århus, Matias Sørensen 
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 
 
2. Godkendelse af referat  

 
Bestyrelsen godkendte referatet med følgende tilføjelser fra de studerende:  
 
- Punkt 6a: Handleplan for ligestilling 2020: Efter “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” tilføjes: “De studerende påpegede vigtighe-
den af at have fokus på asymmetriske magtstrukturer studerende imellem i disse 
drøftelser og dialoger. Rektoratet kvitterede for dette” 
 
- Punkt 8a: Status for Campus 2.0: “Studenterrepræsentanterne udtrykte bekym-
ring over, om den udsete fremtidige lokation sikrer tilstrækkelige idrætsfacilite-
ter, der tilsvarer de nuværende.” 
 
- Punkt 8b: Flytning af ARTS-aktiviteter til Katrinebjerg: Sætningen “Dermed vil 
ARTS få to lokationer i stedet for tre” ændres til: “Dermed vil Institut for Kom-
munikation og Kultur få to lokationer i stedet for tre”.  
 

3. Siden Sidst 
 
Formanden præsenterede punktet. Nedenstående emner blev drøftet udover det 
skriftlige materiale. 
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Formanden orienterede om mødet mellem formændene for universitetsbestyrel-
serne og Forsknings- og uddannelsesministeren den 2. december 2020. Tema-
erne på mødet var: 
- Corona 
- Sexismedebatten 
- Nye strategiske rammekontrakter med forhandlingsstart 2021 
- Evaluering af proces for nye bestyrelsesmedlemmer, hvor Danske Universiteter 
havde gennemført en undersøgelse blandt indstillingsorganernes og udpegnings-
organernes medlemmer 
- Sammenhængen mellem basisforskningsmidler og eksterne forskningsmidler 
(hvor balancen er ved at tippe mod flere eksterne midler) 
- GDPR-udfordringer på universiteterne 
- De politiske drøftelser omkring SU til EU borgere, som studerer i Danmark 
 
Rektor orienterede kort om de nye restriktioner koblet til coronasituationen. 
Både den delvise nedlukning af bl.a. Aarhus Kommune fra onsdag den 9. decem-
ber 2020 og den generelle forlængelse frem til den 28. februar 2021. 
 
Rektor gav herefter en status på arbejdet med ”forskningsintegritet og forsknings-
frihed”, hvor alle institutter nu har gennemført online kurserne ”Research Inte-
grity at Aarhus University” samt et ”opsamlingsheat” for fastansatte VIP, der gen-
nemføres i foråret 2021. Institutterne følger løbende op på, om især nyansatte ta-
ger kurset. Derudover følges der hvert forår op på overordnet AU-niveau.  
 
Derudover er de nationale principper og retningslinjer for forskningsbaseret sam-
arbejde og rådgivning blevet behandlet på møde i rektorkollegiet den 8. december 
2020. De flugter fint med AU’s grundregler. 
 
Formanden orienterede om den overordnede status omkring oksekødssagen, da 
der  har været omtale af sagen den 2. december 2020 i Information. Rektor gav 
herefter en kort gennemgang af processen, der snart har varet 1½ år og indebåret 
en stor arbejdsindsats i forhold til aktindsigter.  
 
Information har klaget til Ombudsmanden over processen, da avisen mener, 
at AU har forsinket fremsendelse af akterne. Ombudsmanden har behandlet sa-
gen og også fået indsigt i interne mails. Disse mails indikerer, at der er sket en 
forsinkelse på få dage for enkelte af de i alt 30 aktindsigter, der blev besvaret un-
der stærkt pres i perioden. AU har beklaget, at der er begået fejl. 

 
Formanden opsummerede, at det selvfølgelig er ærgerligt, at tingene ikke blev 
sendt rettidigt og opfordrede til, at AU lærer af det. 

Rektor orienterede om midler til oprydning ved høfde 42 – Harborøre Tange. 
AUFF har via AURIGA bidraget med 125 mio. kr. til oprydningen. Rektor ud-
trykte glæde over, at det var lykkedes at finde en model for, at forskningsfonden 
kunne give de 125 mio. kr. Det blev meldt ud den 8. december 2020 sammen med 
Region Midt og Miljøministeren. 

Slutteligt orienterede rektor om oplysningsprojektet i Universitetsparken. 
 

Bestyrelsen havde en række spørgsmål til emnerne. 
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Anne Binderkrantz bemærkede, at det koster på den sociale konto, at AU er lukket 
ned. Specielt for de studerende. Prorektor anerkendte, at det er en kæmpe udfor-
dring. Hun oplyste, at AU arbejder sammen med de studerende for at finde på sociale 
aktiviteter under nedlukningen. 

Anne Binderkrantz kommenterede derefter tallene ift. forlængelse af ph.d.-forløb 
som følge af corona. Hun konstaterede, at AU ikke var rendt over ende, og at der var 
forskel mellem fakulteterne og opfordrede til ikke at være for tilbageholdende. 

Rektor supplerede med, at alle ansøgninger håndteres individuelt. Universitetsledel-
sen har siden sommerferien løbende set på problemerne ift. ph.d- forløb, som er på-
virket af corona. 

Uffe Pilegård Larsen spurgte til minksagens betydning for AU. Rektor svarede, at det 
var en brutal måde at få lukket et forskningsområde på. TECH vurderer pt. situatio-
nen. Det er vigtigt, at medarbejderne på forskningsområdet behandles ordentligt. 

De studerende bemærkede, at de synes, at lysprojektet er spændende og støttede op 
om mere lys i parken.  
 
De studerende spurgte derudover, hvordan håndteringen af sexisme sker på tværs på 
AU. Prorektor svarede, at alle fakulteterne er i gang med at se på yderligere uddan-
nelse af tutorer mv. ift. studiestart. Hun supplerede med, at der er et godt samarbejde 
på tværs af universitetet om at sikre dialog, så sexisme kan kommes til livs. 
 
Rektor supplerede med, at ledelsen har mødtes med initiativtagerne bag annoncen i 
Politiken, og at AU støtter en hvidbog om emnet. AU har ligeledes afholdt workshop 
om arbejdspladskultur (kultur bredt set, men også specifikt om sexisme). Nu igang-
sættes arbejdet på fakulteterne, hvor det er vigtigt at få det til at leve, tage fat lokalt og 
tale åbent om problemerne. 

De studerende anerkendte til sidst beslutningen om at fjerne aktivitetskravet på AU’s 
uddannelser og nævnte, at der var ved at blive oprettet en Student Union i regi af 
Circle U. 
 
Formanden mindede til sidst bestyrelsen om, at det er tid til bestyrelsens selvevalue-
ring, som foretages hvert andet år. Efter mødet udsendes derfor et evalueringsskema. 
Sidste gang var svarprocenten lidt lav, så medlemmerne opfordres til at prioritere 
det. 
 

4. Økonomi 
 
a. Budget 2021-2024 
 
Formanden gav ordet til universitetsdirektøren, der indledte med kort at be-
mærke, at der nu er indgået forlig om finansloven for 2021. Derefter gennemgik 
han budgettet for 2021-2024. 
 

Budgettet for 2021-2024 indeholder en forventning om en vækst i aktivitet og en stig-
ning i indtægterne med 1,2 pct. i gennemsnit pr. år. Det vil dog være afhængigt af for-
løbet af COVID-19. 
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Der forventes en svag stigning i uddannelsesindtægterne (drevet af ingeniør- og digi-
taliseringssatsningen), og der er positive forventninger til hjemtaget af eksterne mid-
ler. Der er i den sammenhæng opmærksomhed på inddækning af faste udgifter. Byg-
ningsudgifterne stiger i de kommende år, men holder sig inden for de rammer, som 
bestyrelsen har fastlagt. 
 
Der tegnes fortsat et positivt billede af AU i de kommende år. Dog med følgende usik-
kerheder: 1) Fortsættelse af den tørre taxameterforhøjelse, 2) Risiko for finanspoliti-
ske stramninger i kølvandet på COVID-19 samt usikkerhed om Kopernikus.  

 
Steen Risgaard kommenterede på bevægelsen mod flere eksterne midler fra private 
fonde, hvor man ikke automatisk kan få dækket faste udgifter. Han pointerede, at det 
er vigtigt, at ansøgningerne beskriver afledte udgifter tydeligt. Så ville det ikke være 
umuligt at få dem dækket. 

 
Peter Balling spurgte om mulighederne for at bruge mere af egenkapitalen til at af-
bøde presset på AU’s økonomi på kort sigt. Universitetsdirektøren svarede, at AU al-
lerede bruger af egenkapitalen, og han så det ikke som en mulighed at øge brugen af 
egenkapitalen, da udfordringerne også var strukturelle. 
 
Uffe Pilegård Larsen spurgte om fremtidige løn- og prisstigningerne er indregnet. Det 
bekræftede universitetsdirektøren. 
  
Universitetsdirektøren uddybede de fremtidige usikkerheder. Der er særligt ét fakul-
tet, som har større vanskeligheder. Fokus er derfor på at sikre TECH’s budgetsitua-
tion, herunder eventuel påvirkning af alle fakulteters budgetter, hvis der skal omfor-
deles midler mellem fakulteterne. 

 
TECH’s vanskeligheder knytter sig dels til myndighedsområdet, dels til ingeniørsats-
ningen. Det er to meget forskellige problemstillinger. Myndighedsområdet har været 
under pres med årlige besparelser på bevillingen gennem flere år. Ingeniørsatsningen 
har en kraftig vækst på uddannelsesdelen, men basisbevillingerne følger ikke med i 
samme takt. Uddannelsessatsningen vil derfor være underfinansieret i en længere år-
række.  

 
Universitetsledelsen har påbegyndt en budgetdrøftelse, som skal se på årene 2022-
2024 med henblik på at finde en løsning på især problemstillingen omkring ingeniør-
satsningen. 
 
Indstillingen er derfor, at bestyrelsen godkender budgettet for 2021, og at beslutnin-
gen for overslagsårene skubbes til BM 1-2021. 
 
Bestyrelsen spurgte, om USM-bevillingen til TECH stadigvæk var i spil. Universitets-
direktøren svarede, at USM-bevillingen er givet for at løbe satsningen i gang. Nu 
handler det om en mere langvarig understøttelse af ingeniørsatsningen. 
 
Bestyrelsen bakkede op om indstillingen. Budget 2021 er dermed godkendt. Budget-
overslagsårene 2022-2024 fremlægges til beslutning på BM 1-2021. 

 
 
 
b. Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbej-
der  
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Universitetsdirektøren gennemgik revisionsprotokollatet. Her konkluderer revi-
sor, at universitetets regnskabssystemer som helhed giver et pålideligt grundlag 
for udarbejdelsen af årsregnskabet. Revisionen er ikke under denne del af revisio-
nen blevet opmærksom på forhold, som kan medføre forbehold eller supplerende 
oplysninger i revisionspåtegning på årsregnskabet. 

 
Universitetsdirektøren supplerede med, at revionsopgaven er på vej i udbud, og 
at den ene af de to partnere hos PwC stopper med revionsopgaven for AU pga. 
fremadrettede habilitetsudfordringer. 

 
Bestyrelsen godkendte protokollatet. 
 

c. Aktiv investeringspolitik 

 

Universitetsdirektøren gennemgik oplægget.  

 

Afkastet på investeringerne har været præget af COVID-19 med store fald i marts. 

Efterfølgende har kurserne været stigende, og ved ØR3 er det forventningen, at 

afkastet vil være på -10 mio. kr. sammenholdt med et budget på 20 mio. kr. 

 

Vurderingen for det kommende år er fortsat lave renter og dermed meget lave af-

kast på obligationer. 

 

Med vedtagelsen af AU’s klimastrategi har universitetet sat øget fokus på kapital-

forvalternes opfølgning på ESG. AU vil fremadrettet via forvaltere foretage flere 

grønne investeringer og arbejde på en mere miljøvenlig sammensætning af AU’s 

portefølje. 

 

Bestyrelsen godkendte, at universitetet foretager ’aktivt ejerskab’ og kan foretage 

ændringer i investeringsporteføljen for at opnå en grønnere investeringsprofil. 
 
 
d. Årsrapport for ekstern finansiering på Aarhus Universitet - 2019  
 
Formanden introducerede punktet, der var nyt ift. bestyrelsen. Fremover vil be-
styrelsen årligt modtage en kort orientering om det forgangne års hjemtag af eks-
terne midler, der udgør en stadig større del af universitetets forskningsmidler. 
 
Rektor uddybede derefter punktet. AU havde i 2019 en usædvanlig stor stigning i 
hjemtaget af eksterne midler. Stigningen er fordelt på mange fonde og virkemid-
ler. Midler fra danske private fonde udgør nu næsten halvdelen af hjemtaget. 
 
Stigningen medfører et relativt fald i dækning af indirekte omkostninger via over-
head. Fakulteterne arbejder videre med egne fokusområder 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Til næste år vil orienteringen for-
mentlig blive i forbindelse med seminaret eller på BM 4. 
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5. Strategi  
 
a. Aarhus Universitets platform for forskning i ulighed (PIREAU)  
 
Formanden indledte med at referere til drøftelserne på bestyrelsens seminar i au-
gust, hvor rektor kort introducerede planerne for ulighedsplatformen. Platformen 
er med i Strategi 2025 som indsatsområde. Det er et af universitetets tre indsats-
områder for levering af løsninger til samfundet på baggrund af tværgående forsk-
ning.  
 
Rektor uddybede det udsendte skriftlige oplæg. Ulighed er en af de største globale 
udfordringer, og bekæmpelse af ulighed er et af FN’s verdensmål, men der mang-
ler viden om ulighed. 
 
Ulighedsplatformen knytter ni topforskere fra stærke forskningsmiljøer på seks 
institutter på BSS og Health sammen. Den samlede forskningskapacitet skal ud-
bygges for dels at få ny viden, dels at bruge den viden til at anvise samfundsmæs-
sige indsatser ift. ulighed. 
 
Flere af bestyrelsens medlemmer spurgte, hvilken rolle Arts skulle spille i platfor-
men? Rektor svarede, at BSS og Health ville blive opfordret til at taget en fornyet 
dialog med Arts om at indgå i platformen.  
 
De studerende spurgte, om der er indtænkt uddannelse i centret og opfordrede til 
at tænke uddannelse ind helt generelt. 
 
Anne Binderkrantz opfordrede til at huske på, at meget tværfaglig forskning sker 
bottom up. 
 
Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med etablering af PIREAU, samt at 
Aarhus Universitet allokerer 5 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023, 10 mio. kr. i alt, til 
opbygning og styrkelse af forskningsmiljøet omkring PIREAU fra universitetets 
strategiske midler (USM). I 2023 tages der stilling til yderligere midler fra USM.  
 
USM-overblik sendes til bestyrelsen efter mødet. Det blev kort gennemgået. 
 
b. Aarhus Universitets Klimaregnskab 2019  
 
Formanden indledte og kvitterede for fremlæggelsen af klimaregnskabet for 2019. 
Det er lavet af forskere på DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi og viser 
overordnet, at universitetets CO2-udledning er faldet med 15 % fra 2018 til 2019.  
 
Universitetsdirektøren gennemgik herefter hovedresultaterne i klimaregnskabet. 
Faldet på 15% i CO2-udledningen skyldes hovedsageligt, at der har været en æn-
dring i energisammensætningen i den fjernvarme og el, som AU benytter og en 
reduktion af brændstofforbruget på forskningsskibet Aurora. Noget, der arbejdes 
ambitiøst med. Derudover er der i 2019 også arbejdet med andre energibespa-
rende projekter.  
 
En endnu større CO2-reduktion forventes i 2020, dels på grund af overgang til 
grøn strøm dels på grund af COVID-19.  
 
I de kommende klimaregnskaber vil der blive arbejdet med at inkludere flere rele-
vante scope 3 emissioner, plus AU’s egen klimaindsats vil blive håndteret via den 
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interne handleplan, som forelægges bestyrelsen ved BM1 i 2021. 
 
Bestyrelsen tog Aarhus Universitets Klimaregnskab 2019 til efterretning. 

 
 
6. Aftaler om myndighedsbetjening  

 
Formanden indledte punktet og resumerede, at bestyrelsen hvert år på BM 5 skal 
godkende rammeaftalen for det kommende år. I sagsfremstillingen er der rede-
gjort for de fireårige ”rul” med rammeaftalen og lagt op til strategisk drøftelse 
med ministeriet næste år om det næste rul. 
 
Rektor uddybede og gennemgik et enkelt slide, der viser den nedadgående økono-
miske udvikling inden for rammeaftalerne.  
 
Forhandlingsoplæg til den næste fireårige rammeaftale kommer til drøftelse før-
ste gang på bestyrelsesmødet i februar 2021 og igen i december 2021. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede formanden til at 
underskrive den færdige rammeaftale for 2021. Derudover tiltrådte bestyrelsen, 
at rektor sammen med dekan og prodekan for Technical Sciences bemyndiges til 
at igangsætte strategiske drøftelser om genforhandlingen af rammeaftalen for 
2022-25 i foråret 2021. 
 

7. Justering af vedtægt for Aarhus Universitet  

Formanden indledte punktet. Baggrunden er et forslag fra Frit Forum og Konser-
vative Studenter, som har til formål at give alle studenterpolitiske organisationer 
bedre mulighed for at opnå valg.    
 
Derudover er der forslag om, at kompetencen til ændring af øvrige valgregler (§ 
47) ændres fra bestyrelsen til rektor, da de har teknisk karakter og behov for lø-
bende tilpasninger. Disse regler vedrører ikke bestyrelsen selv.  
 
De studerende i bestyrelsen udtrykte bekymring om at åbne drøftelsen så hurtigt 
igen og mente, at det kunne have været gavnligt at evaluere på den nuværende 
ordning inden igangsætning af nye ændringer. De så det som ærgerligt, at ved-
tægten ændres så ofte, og det gav ikke indtryk af myndighed og stabilitet. 
 
De påpegede, at det er vigtigt med en god inddragelse i høringsperioden samt at 
få diskuteret vedtægtsændringen grundigt. 
 
Afslutningsvis påpegede de studerende, at høringsbrevet skulle holdes holdnings-
neutralt.  
 
Bestyrelsen tilsluttede sig processen for justering af vedtægten. Høringsfristen er 
sat til den 22. februar 2021, så emnet tages op til endelig beslutning på BM 2-
2021 i april. 
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen med henblik på høring og endelige vedtagelse 
på BM 2-2021. 
 

 
8. Nyt eksternt bestyrelsesmedlem  
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Formanden orienterede bestyrelsen om, at der er udpeget et nyt eksternt medlem 
af bestyrelsen: Carsten Bjerg, tidl. CEO for Grundfos og nuværende professionelt 
bestyrelsesmedlem.  
 
Formanden bemærkede, at der havde været et stærkt felt med flere gode kandida-
ter blandt de 28 interessetilkendegivelser, men Carsten Bjerg var den stærkeste 
ift. CEO-erfaring, kendskab til AU, base i det jyske og øvrig bestyrelseserfaring.  
 
Efter bestyrelsesmødet meldes hans navn ud. 

 
Formanden benyttede samtidig lejligheden til  at takke Steen Risgaard, som ud-
træder af bestyrelsen efter otte år samt Ditte Marie Thomsen, som udtræder efter 
to år. 

 
 

9. Eventuelt 
 

Anne Binderkrantz spurgte til biblioteksforhandlingerne ift. tidsskriftsadgange og 
publicering. Universitetsdirektøren orienterede om, at forhandlingerne med Else-
wier netop er gået i gang. Bestyrelsen orienteres, når der er nyt. 

 
 
10. Bestyrelsens egen tid  
 

Intet til referatet. 


