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Møde onsdag den 3. juni 2020, kl. 13.00 – 15.00 
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2020) 

Mødet blev afholdt virtuelt via Zoom 

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: -  
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 

Referat 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt)

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat (åbent, beslutningspunkt)

Uffe Pilegård Larsen ønskede en tilføjelse i referatet til BM 2-2020, punkt 5 vedrørende 
klimastrategien: 

”Uffe Pilegård Larsen bemærkede, at arbejdet med at nå klimamåltallene inden for plan-
teavl og husdyrsområdet kunne ses som en urimelig skævvridning pga. områdernes sær-
lige rammevilkår set i forhold til AU som helhed.” 

Referatet blev godkendt med denne tilføjelse. 

3. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt)

Formanden orienterede fra mødet med Uddannelses- og Forskningsministeren. Ministe-
ren var meget anerkendende over for universiteternes indsats under corona-krisen. 

Bestyrelsen drøftede status på den gradvise åbning efter nedlukningen den 11. marts 
2020, hvor der er en række usikkerhedspunkter gældende for sommer og efteråret. Det 
gælder f.eks. indrejse af udenlandske studerende. 

Regeringen arbejder med at øge optaget af studerende her til sommer. [Den politiske af-
tale blev udmeldt efterfølgende den 11. juni 2020. Den giver Aarhus et øget optag på godt 
530 pladser primært rettet mod det tekniske område.] 
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Formanden tilkendegav, at ministeren havde udtrykt ønske om, at fysisk undervisning 
kom til at ske i stor stil igen, og at det var vigtigt at tage erfaringer med fra denne periode, 
hvor virtuel undervisning har været den bærende form. 
 
Prorektor orienterede om, at AU laver en omfattende erfaringsopsamling med virtuelle 
undervisninger og allerede er langt henne med planlægning af efterårssemestret. Plan A 
herfor indeholder meget fysisk undervisning, men med afstandskravet på en meter vil der 
fortsat være behov for en del digital undervisning. Prorektor slog fast, at det er afgørende, 
at de nye studerende får en god studiestart, så generelt prioriteres det fysiske fremmøde 
højt. 
 
De studerende i bestyrelsen udtrykte stor opbakning generelt til håndteringen af corona, 
men påpegede også, at indsatsen omkring kommunikationskanalerne ikke altid har været 
lige klar. De studerende opfordrede derfor til, at der kommer fokus på, at kommunikatio-
nen bliver endnu bedre i forbindelse med studiestarten. 
 
Bestyrelsen spurgte, om corona-forskningsprojekterne på AU var noget, AU selv havde 
taget initiativ til. Rektor svarede, at der er involveret en bred vifte af forskere, og at det 
har været drevet af de enkelte forskere og forskningsmiljøerne. 
 
Afslutningsvis spurgte bestyrelsen til status for midlertidige ansættelser som følge af for-
sinkelser på grund af corona-krisen. Rektor svarede, at der er givet en generel hjemmel til 
at kunne forlænge ansættelsen, og at det sker på baggrund af individuel vurdering af sa-
gerne. 
 
Bestyrelsen tog derudover orienteringen om de aktuelle emner til efterretning. 

 
4. Opfølgning på sagen om oksekødsrapporten (åbent, orienteringspunkt) 
 
Rektor orienterede kort om status på opfølgningsarbejdet, som har været i gang siden 
september 2019. Grundregler for eksternt samarbejde er blevet færdige, og der er lavet en 
hjemmeside med grundreglerne samt supplerende information. Derudover er der planlagt 
workshops i efteråret 2020. Planlægningen har været og er udfordret af corona-krisen. 
 
Bestyrelsen havde et enkelt spørgsmål vedrørende udveksling af data mellem institutio-
ner, og om de var for restriktivt beskrevet i grundreglerne. Emnet ville blive vurderet en 
ekstra gang.  
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 
5. Understøttelse af ENGINEERING25 (lukket, orienteringspunkt) 
 
Rektor redegjorde for universitetets ønsker om at ændre organiseringen omkring ingeni-
ørområdet, som i dag er delt på to enheder og gennemgik processen med udgangspunkt i 
det udsendte materiale til punktet. 
 
Der var generel opbakning til processen og forslaget i bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen bemærkede derudover vigtigheden af at huske inddragelse af de studerende, 
holde fokus på kobling til planerne vedrørende campus 2.0, tage de gode erfaringer fra 
den nuværende struktur med i den videre proces og ikke glemme de bagvedliggende 
grunde til forskellene i ingeniøruddannelserne, hvor personer med en håndværksmæssig 
baggrund også har mulighed for at tage en ingeniørkandidatuddannelse.  
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Bestyrelsen tog den påtænkte organisationsændring af ingeniørområdet, proces og plan 
for inddragelse til efterretning med henblik på fremlæggelse af resultatet af inddragelses-
processen og beslutningsoplæg på BM 4-2020. 
 

 
6. Økonomirapport 1-2020 (lukket, orienteringspunkt) 

 
 

Universitetsdirektøren gennemgik økonomirapport 1-2020 (ØR1) med særligt fokus på 
corona-krisens indvirkning på AU’s økonomi. I ØR1 kan corona-krisen umiddelbart kun 
ses på afkastet af de finansielle aktiver, der udviste et stort minus i marts måned. 
 
Universitetsdirektøren fortsatte med en analyse af 2020 som helhed, hvor der er mange 
usikkerheder. Usikkerhederne knytter sig ligeledes til 2021 og de følgende år. AU ser lige 
nu ud til at kunne få et resultat, der er i omegnen af 70 mio. kr. dårligere end det forven-
tede. Det vil sige, at årsresultatet kan ende med -120 mio. kr. mod det budgetterede på  
-50 mio. kr.  
 
De studerende i bestyrelsen udtrykte bekymring for studiestarten 2020, men også det 
dårligere studiemiljø som følge af nedlukningen, fremdriftsregler mv. har vakt bekymring. 
 
Universitetsdirektøren supplerede med, at AU er ved at danne sig et overblik, bl.a. på bag-
grund af eksamenstilmeldingerne, over en eventuel påvirkning af uddannelsesindtæg-
terne. AU har helt generelt et særligt fokus på studiestart og deler de studerendes bekym-
ring. Der gøres dog meget for at lave den bedst mulige begyndelse for de mange nye stu-
derende på universitetet, herunder at sikre studiemiljøet. 

 
 
Bestyrelsen tog Økonomirapport 1-2020 og orienteringen om de økonomiske konsekven-
ser af corona-krisen til efterretning. 
 

 
7. Proces for nyt eksternt bestyrelsesmedlem (lukket, beslutningspunkt) 

 
 

Formanden orienterede kort om processen.  
 

Bestyrelsen drøftede kort kompetenceprofilen for Steen Risgaards afløser. Der var enig-
hed om en profil fra en stor virksomhed og på topledelsesniveau. Derudover er erfaring 
med forskningsfinansiering et ønske. 
 
Input kan sendes til formanden.  
 
Processen afsluttes i november 2020, hvor Udpegningsorganet forventes af træffe sin be-
slutning. 

 
Formanden orienterede derudover om, at universitetets udpegningsorgan på mødet i maj 
2020 havde forlænget Jens Peter Christensen i yderligere fire år gældende fra slutningen 
af januar 2021. 
 

 
8. Justering af valgregler (åbent, beslutningspunkt) 
 
§§ 13 og 14 i valgreglerne om kandidatopstilling og liste- og valgforbund ønskes opdateret. 
Formuleringerne var tidligere præget af, at der var taget udgangspunkt i administrative 
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forløb med blanketter. Dette er nu afløst af elektronisk anmeldelse. F.eks. var det tidligere 
påkrævet, at kandidaterne på en kandidatliste positivt med underskrift skulle tilkende-
give, at de ønskede at indgå i et liste-/valgforbund. Det elektroniske system er sat op til, at 
kandidaterne nu blot får en notifikation herom. Hvis kandidaterne ikke reagerer, betrag-
tes det som godkendt, at der er indgået et liste-/valgforbund. Valgreglerne ændres af hen-
syn til dette. 
 
Bestyrelsen godkendte justeringen af valgreglerne. 

 
 

9. Årlig afrapportering om ansvarlig forskningspraksis (åbent, orienterings-
punkt) 

 
Rektor supplerede det udsendte materiale og pointerede, at den overvejende konklusion 
er, at der ikke sker en egentlig stigning i sager. Fokus nu er på de meget lange sagsbe-
handlingstider hos Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, der nu er 415 dage. 
 
Bestyrelsen udtrykte stor bekymring over de lange sagsbehandlingstider hos NVU og 
spurgte, hvad der kunne gøres. 
 
Rektor svarede, at Danske Universiteter er sat i spil i forhold til at få gjort noget ved de 
lange sagsbehandlingstider. 
 
Bestyrelsen tog afrapporteringen for 2019 til efterretning. 

 
 

10. Eventuelt (åbent, orienteringspunkt) 
 

Anne Skorkjær Binderkrantz spurgte til handleplan for diversitet og ligestilling, som er 
sendt i høring på AU. Handleplanen er en del af programmet på bestyrelsens seminar, 
som er flyttet fra 3. juni til 17. august 2020. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at høringssva-
rene blev en del af materialet til seminaret. 
 
De studerende efterspurgte samtidig handleplanen for klimastrategien. Den er ligeledes 
en del af programmet på seminaret.  
 

 
11. Bestyrelsens egen tid (lukket, drøftelsespunkt) 
 
Formanden ønskede, at der blev afsat 30 min. på seminaret i august til egen tid. 
 
 


	Møde onsdag den 3. juni 2020, kl. 13.00 – 15.00i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2020)
	Mødet blev afholdt virtuelt via Zoom

