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Møde mandag den 1. oktober 2018, kl. 13.00 – 17.00 
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM4-2018) 

Mødet holdes i Frandsensalen 

Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),  
Peder Tuborgh (næstformand), Anna Louise Dolan Plaskett, Astrid Söderbergh Widding, 
Gitte Ørskou, Jens Peter Christensen, Line Dam Westengaard, Michael Bohn Faldborg  
(indtræder som suppleant for Sune Koch Rønnow), Steen Riisgaard, Susanne Bødker  
og Søren Pold 
Desuden deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og  
universitetsdirektør Arnold Boon 
Afbud: - 
Gæster:  
Punkt 1-10: Sune Koch Rønnow 
Punkt 9: 
De akademiske råds formandsforsamling og dekanerne 
 Formand, lektor Merete Wiberg, Arts
 Formand, professor Osman Skjold Kingo, Business and Social Sciences
 Formand, professor Helle Prætorius, Health
 Formand, professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Science and Technology
 Dekan Johnny Laursen, Arts
 Dekan Thomas Pallesen, Business and Social Sciences
 Dekan Lars Bo Nielsen, Health
 Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology

Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 

 

Referat 

1. Udløb af rektors åremålsansættelse (lukket) – ved bestyrelsen

Konklusion: 

Bestyrelsen bakkede enstemmigt op om, at rektors ansættelseskontrakt forlænges i 3 år. 

2. Godkendelse af dagsorden (åbent)

Konklusion: 

Dagsordenen blev godkendt 

3. Godkendelse af referat (åbent)

Referatet blev godkendt 

4. Siden sidst (lukket)

Følgende emner var oplistet: 

 Bestyrelsesformand Connie Hedegaard genudpeget

 AU indstillet til positiv institutionsakkreditering

 Engelsksproget udspil / reducering af tilgangen til engelsksprogede universitets- 

og diplomingeniøruddannelser
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 Digital call for action / Uddannelses- og Forskningsministeren ønsker en ’tekno-

logisk opgradering’ på de videregående uddannelser 

 Status for intern undersøgelse af forskningsfrihed 

 Ændring af erhvervsfremmesystemet 

 Opsamling på uddannelsespolitiske tiltag i kølvandet på UUU-anbefalinger 

 UFM-evaluering af dimensioneringsmodellen 

 Inspirationsgruppens anbefalinger om nyt filosofikum 

 Rigsrevisionens ECTS-rapport 

 Education at a Glance 2018 

 Disruptionrådets ottende og afsluttende møde den 13.-14. september 2018 

 Folkemøde 2018, planer for 2019 

 Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteters #metoo-undersøgelse 

 Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen besøgte Aarhus Universitet 

 Prestigefyldte priser og bevillinger siden sidst 

 Udvalgte begivenheder frem til næste bestyrelsesmøde 

 

 

To emner havde særlig opmærksomhed: 

 

 Engelsksproget udspil / reducering af tilgangen til engelsksprogede universitets- 

og diplomingeniøruddannelser. 

 

Universitetet er i gang forhandlingsmøder med Uddannelses- og Forskningsmini-

steriet mhp. at fastlægge niveauet for reduceringen af tilgangen til de engelsk-

sprogede uddannelser. Rektoratet gav en kort status for disse forhandlinger. 

 

 Opsamling på uddannelsespolitiske tiltag i kølvandet på UUU-anbefalinger. 

 

Ledelsen ser på det samlede politiske udspil i kølvandet på UUU-anbefalinger. 

Udspillet om 1-årig master kræver opmærksomhed, men også fleksibel overgang 

mellem bachelor og kandidat kan rumme udfordringer. 

 

 

Konklusion: 

 

Drøftelserne blev taget til efterretning. 

 
5. Proces for udpegning af to nye bestyrelsesmedlemmer (lukket) 

 
 
Formanden introducerede kort punktet og efterspurgte herefter input til kompetencepro-
fil. 
 
Bestyrelsen gav følgende input: 
 

 En stærk erhvervsperson med platform fra en større erhvervsvirksomhed i 
Midtjylland og mod det erhvervsøkonomiske felt, hvor fokus kunne være at 
dække brancherne fødevarer og/eller industri. 

 

 En person med brede kompetencer inden for digitalisering, iværksætteri eller kul-
tur - måske også i retning mod uddannelsessektoren. Alternativt tænke i andre 
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retninger end kulturområdet, idet den netop indtrådte Astrid Söderbergh Wid-
ding kommer med kulturindsigt. 

 
 
Konklusion: 
 
Formanden takkede for gode input og orienterede om, at der vil blive udarbejdet to profil-
beskrivelser til brug for indstillingsorganets arbejde. 
 
 
6. Opsamling på bestyrelsens seminar (lukket) 
 

Formanden gav ordet til rektor, som kort gav en intro til strategiprocessen. 

 

Processen er: 

 Efterår-vinter 2018: Analysearbejde, herunder stakeholder-analyse 

 Vinter-forår 2019: Udarbejdelse af udkast til strategi 

 Bestyrelsens seminar 6.-7. juni 2019: Præsentation af udkast 

 Efteråret 2019: Høringsproces 

 Bestyrelsesmødt den 13. december 2019: Vedtagelse af strategi 
 

Rektor orienterede bestyrelsen om, at intentionen er, at det bliver en kort og konkret stra-
tegi, der skal understøttes af årlige handleplaner og følges op efter den nuværende opfølg-
ningsmodel med tilhørende indikatorer. 

 

Rektor gennemgik herefter de bagvedliggende indikatorer, og viste at der er en sammen-

hæng mellem rammekontrakt, de strategiske indsatser samt en række vigtige universitets-

specifikke nøgletal. 

 

Bestyrelsen anbefalede ledelsen, at det skulle gives plads til at diskutere, hvor AU ønskede 

at flytte sig hen på den lange bane, så der sættes en retning. Indikatorerne må ikke fast-

låse den diskussion.  

 

Formanden så gerne, at strategiprocessen blev et punkt på BM 1-2019, så der blev plads 

til at drøfte den overordnede retning i bestyrelsen. Derudover ønsker bestyrelsen generelt 

at blive inddraget undervejs. 

 

 

Konklusion: 

Processen og gennemganen af indikatorerne blev taget til efterretning. 

Strategiprocessen bliver et punkt på BM 1-2019, og bestyrelsen inddrages løbende i stra-

tegiprocessen.  

 

 
7. Årets optag og status på ændringer i uddannelsesporteføljen  

 (åbent) 

 

 

Prorektor orienterede kort om årets optag. 

 

Bestyrelsen roste årets optag, og spurgte om der blev arbejdet med andre  

fokusområder set i lyset af, at studenteroptaget går så godt. 
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Prorektor nævnte den stadigt skærpede konkurrencesituation, der bevirker et løbende 

højt fokus på rekruttering. Derudover er der et samarbejde med Aarhus by med fokus på 

at lave en boliggaranti. 

 

Bestyrelsen bragte derefter følgende emner op: 

- Opmærksomhedspunkt i forhold til evt. flere nødlidende sproguddannelser. 

- Mindre ungdomsårgange på vej, og der kan komme til at mangle noget diversitet 

ved kun at gå efter de højeste karakterer 

 

 

Bestyrelsen bekræftede herefter strategien om ikke at give køb på kvaliteten og gå efter de 

bedste studerende. 

 

 

Konklusion: 

Bestyrelsens strategiske ønsker ift. optag er indfriet, og der blev udtrykt tilfredshed med 

resultatet. 

 

Fokus skal fortsat være at få de bedste studenter til at søge mod Aarhus Universitet. 

 

 
8. Økonomi (lukket) 
 
ØR 2 
Universitetsdirektøren gennemgik ØR2 rapporten og påpegede to usikkerhedspunkter: 
 

 Dispositionsbegrænsning fra Finansministeriets side. 

 Finansmarkederne, der er mere usikre i år end de sidste par år. 
Bestyrelsen stillede spørgsmål til øvrig drift, herunder brug af outsourcing. 
 
Universitetsdirektøren orienterede om en netop vedtaget udbudsstrategi, samt at Aarhus 
Universitet nu går i gang på udvalgte områder med udbud af serviceopgaver. Derudover 
arbejdes der med effektivisering af indkøb via e-handel. 
 
Bestyrelsen hæftede sig ved, at der blev arbejdet med at få nedbragt egenkapitalen. Samti-
digt også vigtigt, at nedbringelsen af egenkapitalen knyttede sig til strategiske satsninger. 
Bestyrelsen bakkede op om et øget aktivitetsniveau, men påpegede, at det var svært at se 
effekten af det øgede aktivitetsniveau. 
 
Rektoratet kvitterede med at bekræfte, at der var gang i en række aktiviteter, men at det 
tager tid at få indfaset nye VIP-stillinger.  
 
Formanden rundede af med at konkludere, at der er tale om balancegang mellem øget 
forbrug og de forsatte 2 % besparelser på uddannelsesområdet. Den balancegang gør ma-
nøvrerummet vanskeligt. 
 
 
Orientering omkring finansloven 
Universitetsdirektøren orienterede om den igangværende indfasning af den nye model for 
tildeling af uddannelsesmidler, benævnt som bevillingsreformen. Et særligt opmærksom-
hedspunkt er, at forhøjelsen af den laveste STÅ takst ikke var videreført i 2020. Det for-
ventes dog, at forhøjelsen vil blive videreført som en del af finanslovsforhandlingerne. 
 
 
Orientering om bygningsøkonomi HE, overskridelse af budget 
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Universitetsdirektøren orienterede kort om byggeprojekterne på Health i forlængelse af 
den udsendte sagsfremstilling. 
 
 
Konklusion: 
Orienteringerne blev taget til efterretning. 
 
Bestyrelsen ønsker, at ledelsen fortsat skal have fokus på et nedbringe egenkapitalen gen-
nem et øget aktivitetsniveau.  
 
 

 
9. Arbejdet i de akademiske råd ved formandsgruppen for de akademiske 

råd og dekanerne (åbent) 
 
Formanden bød formandsforsamlingen for de Akademiske Råd velkommen til den ved-
tægtsbestemte årlige redegørelse for arbejdet i de akademiske råd.  
 
Formandsforsamlingen for de akademiske råd åbnede med korte oplæg hver for sig med 
en redegørelse for arbejdet i de enkelte råd i det forløbne år.  
 
Fælles fokus er den igangværende analyse af forskningsfrihed på Aarhus Universitet. 
 
Bestyrelsen bad om en orientering, når resultaterne foreligger. 
 
Derudover var der spørgsmål og dialog om Tenure Track, tværfaglige forskningssamar-
bejde, arbejdet med høringssvar og tiltrækning af akademiske ansatte i forhold den gun-
stige økonomi samt de studerendes ønske om at huske den gode planlægning ift. møder, 
så deltagelse kan ske på lige vilkår som for de ansatte. 
 
 
Konklusion 
Bestyrelsen tog redegørelsen for arbejdet i de akademiske råd til orientering. 
 
 
10. Eventuelt (åbent) 
 
 
Sune sagde tak for samarbejdet i bestyrelsen, og bestyrelsen kvitterede for hans indsats og 
ønskede held og lykke med de nye udfordringer. 


