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Møde onsdag den 14. april  2021, kl. 13.00 – 17.00
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2021)

Deltagere
Bestyrelsens medlemmer: 
Connie Hedegaard (formand), Carsten Bjerg (stedfortræder), Caroline Søeborg Ahle-
feldt, Peter Balling, Anne Skorkjær Binderkrantz, Jørgen Carlsen, Jens Peter Chri-
stensen, Mikkel Grøne, Uffe Pilegård Larsen, Hanna-Louise Schou Nielsen, Astrid 
Söderbergh Widding
Desuden deltager: 
Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon
Afbud: -
Gæster: Institutionsrevisorer Claus Lindholm Jacobsen og Jens Weidersø, PWC, 
under punkt 4 
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab)

Mødet blev afholdt på Zoom.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat (åbent, beslutningspunkt)

Referatet blev godkendt med en enkelt præcisering, som blev fremført under 
punktet eventuelt:

Sætningen ”Peter Balling spurgte til arbejdet med den nye stillingsstruktur, speci-
fikt med fokus på professoransættelser” ændres til ”Peter Balling spurgte til arbej-
det med den nye stillingsstruktur, specifikt med fokus på professoransættelser i 
henhold til det i bekendtgørelsen beskrevne "forfremmelsesprogram til profes-
sor".”

3. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt)

Formanden introducerede punktet og indledte med at sætte fokus på debatten 
omkring politisering af forskning på de danske universiteter. Formanden øn-
skede, at det blev et tema på bestyrelsens seminar i slutningen af maj – gerne 
med en ekstern oplægsholder. Bestyrelsen bakkede op om dette.

Bestyrelsen tilkendegav, at det var godt, at AU’s ledelse var synlige i debatten og 
forsvarede forskningsfriheden, jf. debatindlæg fra rektor og dekanen på Arts.
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Rektor supplerede det udsendte materiale med en mundtlig orientering om status 
for forhandlingerne for Rammeaftale 2022-2025 på myndighedsområdet:

 Den 19. februar 2021 skrev rektor til departementscheferne i MFV og 
MIM, at AU ønsker at igangsætte drøftelserne af rammeaftalen mhp. at 
eliminere omstillingsbidraget og hæve forskningsandelen i aftalen. Den 
19. marts svarede departementscheferne, at de gerne drøfter aftalen, men 
at 2%-besparelsen ligger uden for deres kompetenceområde. 
AU har sendt svar retur for at få igangsat forhandlingerne. 

 Den 29. marts 2021 besøgte MF’erne Kristian Pihl Lorentsen (V), Signe 
Munk (SF), Søren Pape (K) og Karin Gaardsted (S) Foulum. Dekanen o.a. 
viste rundt. Besøget gik godt. MF’erne fik indblik i, hvorfor 2%-besparel-
sen skal stoppes, nødvendigheden af at genoprette universitetets basisbe-
villing (rammebevillingen), og hvorfor flere programmidler ikke redder 
forskningen. Der var en positiv indstilling blandt de fire politikere, der ef-
terfølgende i medierne har udtrykt sig positivt om flere midler til forsk-
ning i den grønne omstilling. 

Prorektor supplerede det udsendte materiale med en mundtlig orientering om 
den delvise genåbning af universitetet.

 Vi må genåbne 30%. De er fordelt med 10% læsepladser og 20% undervis-
ning, men fordelingen er ikke nagelfast.

 Vi arbejder pt. med at organisere genåbningen og forventer en vis varia-
tion fakulteterne imellem.  

Universitetsdirektøren orienterede om vinderprojektet for flytningen af Aarhus 
BSS fra Fuglsangs Allé til Universitetsbyen og viste tre fotos fra vinderprojektet, 
der blev offentliggjort den 12. april 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen under Siden Sidst til efterretning.

4. Økonomi (lukket, beslutningspunkt)

Punktet var delt i tre:

4a: Internt regnskab/økonomirapport 4, 2020 
4b: Udkast til Årsrapport 
4c: Revisionsprotokollat

Formanden indledte punktet og gav ordet til universitetsdirektøren, der gennem-
gik hovedkonklusionerne:

 Regnskabet for 2020 udviser et resultat på 0 kr., hvilket er 49 mio. kr. 
bedre end det budgetterede underskud på 49 mio. kr. 

 COVID 19 har påvirket såvel indtægtssiden som udgiftssiden. Specifikt har 
forbruget af eksterne midler ligget under budget, og samtidig har der væ-
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ret færre driftsudgifter. Det skyldes primært et meget lavere aktivitetsni-
veau mht. rejser mv.

 Hjemtaget af eksterne midler er stigende, så uforbrugte midler har været 
voksende i 2020.

 Egenkapitalen ultimo 2020 er 909 mio. kr. svarende til 13,7 pct. af omsæt-
ningen.

 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er så-
ledes en blank påtegning af regnskabet.

 Årsrapporten gennemgår de væsentligste faglige og økonomiske resultater 
for 2020, herunder fremdriften i realiseringen af de strategiske mål i den 
strategiske rammekontrakt 2018 – 2021 med UFM.

Uffe Pilegård Larsen spurgte, om AU har medarbejdere til det øgede forbrug i 
2021 på de eksterne midler, en stigning på 300 mio. kr. ift. 2020 regnskabet, og 
om hvad målsætningen for de stigende uforbrugte tilsagn er? 

Universitetsdirektøren svarede, at der hele tiden er tæt dialog med fakulteterne 
om både at få øget hjemtaget og få øget aktivitetsniveauet. Der er ingen øvre mål-
sætning for eksterne midler men vigtigt, at midlerne bringes i anvendelse. Det vil 
kræve ekstra medarbejdere at indfri målsætningerne i 2021.

Revisorerne gennemgik herefter protokollatet og indledte med at slå fast, at der 
er tale om en flot årsrapport, som giver en god indføring i det strategiske arbejde, 
herunder også målopfølgningen. Det har givet en blank påtegning.

Revisorerne afrapporterede derefter følgende til bestyrelsen:
 Økonomistyring sker på et meget højt niveau, og der ses en sikker økono-

miopfølgning. AU kan også forklare afvigelserne mellem budget og regn-
skab og specielt flot i et år, hvor corona har skabt en så kraftig påvirkning.

 Eksterne midler styres også fint, dog har der været udfordring i at ramme 
budgetniveauet som følge af corona. 

 Opgaven med det formålsfordelte regnskab: 2021 er et pilotår, og 2022 er 
første år med en rapportering på formål. Det giver bedre opfølgningsmu-
ligheder. 

 Udfasning af STADS: Opmærksom på det nye projekt Kopernikus.
 Indkøbspolitikken: Fortsat noget at arbejde med.
 Værdipapirerne: AU skal holde øje med risikovurderingen af porteføljen.
 Styring af feriepenge: Er blevet bedre.

Revisionen havde også lavet en juridisk kritisk revision:
 Indtægtsdækket virksomhed, hvor fokus er på bedre periodisering af ind-

tægter.
 Håndtering af løn- og ansættelsesforhold: Vurderes at være ok.
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 Pkt. 38 i rapporten, aktivitets- og ressourcestyring: Er på et acceptabelt 
niveau. Denne opgave skærpes via det formålsfordelte regnskab, når det 
er på plads.

 Ressourcestyring, målstyring: Fint beskrevet og i en positiv udvikling. 
Forsknings-impact er under pres, da konkurrence blandt universiteter er 
voksende.

Bestyrelsen godkendte regnskabet og underskrev årsrapport og protokollat digi-
talt. 

5. Årlig opfølgning på strategisk rammekontrakt og målopfølgning 
(lukket, beslutningspunkt)

Punktet var delt i to:

5a. Statusredegørelse på den strategiske rammekontrakt 
5b. Målopfølgning 2020

Formanden indledte punktet og gav ordet til rektor, der kort opsummerede først 
statusredegørelsen og dernæst målopfølgningen.

5a. Statusredegørelse på den strategiske rammekontrakt 

Rektor fremhævede følgende:
 Der er tale om den årlige redegørelse til UFM. 
 Det er samlet set en tilfredsstillende status for rammekontrakten, som dog 

er påvirket af corona-situationen. 
 Alle syv mål forventes realiseret i kontraktperioden.

5b. Målopfølgning 2020

Rektor fremhævede følgende:
 Der er tale om den årlige afrapportering på Strategi 2025 til bestyrelsen.  
 Målopfølgningen er tilpasset Strategi 2025. 
 Det udsendte materiale viser, at vi er godt i gang, og at

1) handleplan 2020 er gennemført tilfredsstillende  
2) målopfyldelsen 2020 for indikatorerne er delvist tilfredsstillende, men 
også påvirket af corona-situationen.

Bestyrelsen godkendte status på den strategiske rammekontrakt og målopfølg-
ning 2020 og tog handleplanen for den strategiske rammekontrakt til efterret-
ning.
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6. Strategisk rammekontrakt, forhandlingsoplæg (lukket, orienterings-
punkt) 

Formanden indledte punktet og orienterede kort om den igangværende dialog 
med ministeren om de kommende strategiske rammekontrakter. Bestyrelsen fik 
ligeledes en orientering på BM 1-2021.

Formanden satte også fokus på ministerens fire pejlemærker 1) grøn omstilling, 
2) styrket ind i fremtiden, 3) læring og trivsel samt uddannelser og 4) viden i hele 
landet.

Rektor uddybede forhandlingsoplægget, hvor han fremhævede følgende:
 Første forhandlingsmøde er 26. april 2021. Her skal der skabes enighed 

om de strategiske mål.
 Til mødet skal AU fremlægge et oplæg på max. 10 sider, der redegør for 

AU’s udfordringer og styrkepositioner samt strategiske mål. Oplægget er 
udsendt i udkast til mødet.

 Oplægget skal også forholde sig til ministerens fire pejlemærker.
 Oplægget skal indsendes senest den 15. april 2021.
 I oplægget tages der udgangspunkt i Strategi 2025. 
 Oplægget indeholder en skematisk oversigt over de foreslåede strategiske 

mål, styrkepositioner og udfordringer. Derudover er der redegjort for 
sammenhængen til kerneaktiviteterne i Strategi 2025 samt til de centrale 
samfundsmæssige udfordringer og ambitioner, ministeren ønsker frem-
hævet.

Bestyrelsen havde enkelte kommentarer til oplægget:

 Det kan være svært at gennemskue ambitionsniveauet for de strategiske 
mål.

 Problemanalysen for målet omkring digitale kompetence bør måske kvali-
ficeres. 

 God idé med en bedre sammenhæng og beskrivelse af vores mål og mini-
steriets prioriterede indsatser.

 De fysiske læringsrum skal nok prioriteres mere i oplægget, da campusu-
niversitet og studiemiljøet jo står meget centralt i AU’s strategi.

Formanden opsummerede drøftelserne og konkluderede, at bestyrelsens input  
skulle afspejles i en yderligere bearbejdning af områderne studiemiljø, campus-
udvikling og digitale kompetencer i oplægget.  

7. Vedtægtsændring valgregler (åbent, beslutningspunkt)

Formanden redegjorde for punktet, der indeholder to forslag til ændring af uni-
versitetets vedtægt inden for:

 Valg af studerendes repræsentanter til universitetets bestyrelse.



Side 6/7

AARHUS
UNIVERSITET

 Kompetence til ændring af valgregler.

Forslagene har været i høring, som ikke tegner et entydigt billede.

Vedr. valg af studerende viser høringen opsummeret:
 For ændringen: Akademiske råd på TECH og Health, medarbejdere i Aka-

demisk Råd på Aarhus BSS, Frit Forum og Konservative Studenter.
 Imod ændringen: Akademiske Råd på Arts og NAT, studerende i Akade-

misk Råd på Aarhus BSS, HSU og Studenterrådet.

Vedr. kompetence til valgregelsændringer viser høringen opsummeret:
 Imod forslaget: Studerende i Akademisk Råd på Aarhus BSS og NAT samt 

Studenterrådet.
 Ingen udtrykker opbakning til ændringen.

Fakultetsledelserne har for det samlede udkast enten ikke haft bemærkninger 
(Arts, Aarhus BSS) eller tilsluttet sig udkastet (Health, NAT, TECH).

Argumenterne i høringssvarene for og imod ændringen af valgreglerne for de stu-
derende kredser omkring studenterrepræsentanternes mulighed for at skabe kon-
tinuitet i bestyrelsesarbejdet versus hensynet til mindretallets mulighed for at 
blive valgt.

Bestyrelsens drøftelse centrerede sig om de samme argumenter. Her tilkendegav 
hvert bestyrelsesmedlem sin holdning, og der var flertal for ændringen af valgreg-
lerne for de studerende. Der var derudover enighed om, at der skulle mere fokus 
på ”on-boarding” af de nyvalgte repræsentanter for de studerende.

Formanden konkluderede, at der var flertal for at ændre valgreglerne. Forman-
den slog derudover fast, at ændringen skal godkendes i UFM, da det er en æn-
dring af vedtægten.

I forhold til det andet ændringsforslag (§47 vedr. rektors kompetence) ønskede 
bestyrelsen mere indsigt i baggrunden for den ønskede ændring. Dette tages op 
på næste bestyrelsesmøde. 

8. Bestyrelsens mødeplan 2022 (åbent, orienteringspunkt)

Formanden orienterede bestyrelsen om, at mødeplanen for 2022 nu er faldet på 
plads. 

9. Eventuelt (åbent, orienteringspunkt)

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
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10.Bestyrelsens egen tid (lukket, orienteringspunkt)

Der tages ikke referat under dette punkt.
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