
 Universitetsledelsens Stab
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Tlf. :  87150000
E-mail: gtl@au.dk
www.au.dk/us

Dato: 11. november 2021
Sags nr.: 2020-0194118
Ref: GTL

Side 1/8

AARHUS
UNIVERSITET

Møde mandag den 4. oktober 2021, kl. 13.00 – 17.00
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2021), Frandsensalen

Deltagere
Bestyrelsens medlemmer: 
Connie Hedegaard (formand), Carsten Bjerg (stedfortræder), Caroline Søeborg Ahlefeldt, 
Peter Balling, Anne Skorkjær Binderkrantz, Jørgen Carlsen, Jens Peter Christensen, 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: Astrid Söderbergh Widding, Jens Peter Christensen
Andet: Anne Skorkjær Binderkrantz deltog fra kl 13.20, Caroline Søeborg Ahlefeldt og 
Hanna-Louise Schou Nielsen deltog begge virtuelt via Teams
Gæster: 
Vicedirektør for AU HR, Anne Lindholm Behnk (punkt 0)
Dekan Johnny Laursen (punkt 6)
De akademiske råds formandsforsamling og dekanerne (punkt 10):
Formand, lektor Niels Nørkjær Johannsen, Arts
Formand, lektor Osman Skjold Kingo, Business and Social Sciences
Formand, professor Tine Brink Henriksen, Health
Formand, professor Tobias Wang, Natural Sciences
Formand, senior forsker Anne Jensen, Technical Sciences
Dekan, Johnny Laursen, Arts
Dekan Thomas Pallesen, Business and Social Sciences
Dekan (konstitueret), Hans Erik Bøtker, Health 
Dekan Kristian Pedersen, Natural Sciences 
Dekan Eskild Holm Nielsen, Technical Sciences

Sekretariat: Grith Thagaard Loft og Sys Christina Vestergaard (Universitetsledelsens Stab)

Indledende

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og takkede for en vellykket årsfest.

Der var afbud til mødet fra Jens Peter Christensen og Astrid Söderbergh Widding. Anne Skor-
kjær Binderkrantz deltog fra kl. 13.20, og Caroline Søeborg Ahlefeldt og Hanna-Louise Schou 
Nielsen deltog begge virtuelt via Teams. 

Udkast til 
referat

0. Rektoransættelse (lukket, beslutningspunkt)

Rektoratet og sekretariatet forlod mødet under dette punkt. Anne Lindholm Behnk 
var gæst til punktet. 

Bestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg med følgende repræsentanter: Connie He-
degaard, Carsten Bjerg, Mikkel Grøne, Uffe Pilegaard Larsen og Anne Skorkjær Bin-
derkrantz. Formanden orienterede om den nedsatte rådgivningsgruppe.
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Bestyrelsen besluttede, at der skal ekstern bistand til hele rekrutteringsprocessen. AU 
HR indhenter relevante tilbud på opgaven og vælger i samråd med formanden et kon-
sulentfirma, der skal have erfaring med og indsigt i sektoren.  

Udkast til stillingsopslag var udsendt til mødet. Bestyrelsen kan sende eventuelle 
kommentarer hertil til Anne Lindholm Behnk (albe@au.dk).

1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt)

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat (åbent, beslutningspunkt)

2A Godkendelse af referat fra BM 3-2021

Referatet blev godkendt.

2B Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. 
september 2021

Referatet blev godkendt.

3. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt) 

Formanden supplerede det udsendte materiale med en kort orientering om mødet 
mellem uddannelses- og forskningsministeren, bestyrelsesformændene og Rektorkol-
legiets formandskab. Mødet blev afholdt den 1. oktober 2021 og havde Flere og Bedre 
Uddannelser i Hele Danmark som hovedpunkt. Formændene orienterede her mini-
steren om, at universiteterne arbejder på en samlet sektorplan. 

Rektor supplerede formanden og orienterede bestyrelsen om status for arbejdet med 
at lave en institutionsplan for Aarhus Universitet (AU) og dialogen om sektorplanen i 
Danske Universiteter. Begge processer er fortsat præget af en god og konstruktiv dia-
log. AU’s institutionsplan sendes til kommentering i de akademiske råd, fakultetsle-
delserne, studenterorganisationerne og HSU, inden den behandles i bestyrelsen.

Derudover orienterede rektor om følgende:
 Et positivt besøg af uddannelsesministeren på AU samme formiddag.
 Ansættelse af ny dekan for Health (https://www.au.dk/#news-21292). Den nye 

dekan skal præsenteres for bestyrelsen ved lejlighed.
 Etableringen af The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center, der bliver 

forankret ved AU. Bevillingen er syvårig og på 630 mio. kr. Det bliver verdens før-
ste tværfaglige forskningscenter, der skal udvikle viden og teknologi, som kan 
bruges til at indfange og genanvende CO2. Foruden AU består centret af seks sa-
tellitinstitutioner i USA, Norge, Tyskland, Holland og Danmark. Centret vil desu-
den samarbejde med en række industripartnere og andre internationale universi-
teter. Centret påbegynder arbejdet i efteråret 2021 og forventes at være operatio-
nelt i Aarhus fra januar 2022 og passer meget fint til AU’s øvrige strategiske sats-
ninger. 

Bestyrelsen tog orienteringen under siden sidst til efterretning.
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4. Årets optag (åbent, orienteringspunkt)

Formanden gav ordet til prorektor for den årlige orientering af bestyrelsen om årets 
optag. Prorektor supplerede det udsendte materiale og gennemgik en kort præsenta-
tion med følgende hovedpunkter:

 Igen i år et vellykket optag, der har ligget stabilt de senere år.
 Godt 29.000 søgte ind på AU, heraf 10.000 1. prioritetsansøgninger, hvilket er 

samme niveau som i 2019. Optaget har været præget af høje kvotienter.
 Ingeniør- og it-uddannelserne har været i vækst siden 2017, hvilket passer med 

den ønskede profilændring.
 Der ses en dalende søgning til sproguddannelserne, hvor både fransk og tysk 

rammes hårdt.  
 Samlet set er der næsten en 50-50 kønsbalance på AU’s uddannelser, men 45% af 

bacheloruddannelserne har en skæv kønsfordeling, hvor det ene køn udgør mere 
end 70%.

 Der har siden 2017 været fald i 1. prioritetsansøgningerne i Herning, hvilket ikke 
harmonerer med de politiske intentioner bag Flere og Bedre Uddannelsesmulig-
heder i hele Danmark.

Bestyrelsen bakkede op om bestræbelserne for at skabe en mere ligelig kønsfordeling 
på de relevante uddannelser og spurgte derudover til adgangskrav på sprogfagene. Pr-
orektor orienterede bestyrelsen om, at der er et adgangskrav på 6,0 på sprogfagene. 
Bestyrelsen støttede rektoratet i, at sprogfagene er nødvendige for det danske sam-
fund.

Bestyrelsen tog orienteringen om årets optag til efterretning.

5. Strategisk rammekontrakt (lukket, beslutningspunkt) 

Formanden indledte punktet, der vedrørte forhandlingsoplæg til den kommende ram-
mekontrakt, som havde været i høring på AU lige inden bestyrelsesmødet.

Rektor supplerede formanden med følgende:
 Der har været afholdt et tilfredsstillende første forhandlingsmøde med ministe-

riet, der havde enkelte ønsker til oplægget fra AU.
 På baggrund af forhandlingsmødet blev udkastet til rammekontrakt revideret og 

sendt i høring på AU.
 Høringen viser generel opbakning til udkastet.
 Der er ligeledes kommet en række kommentarer og ændringsforslag. De var op-

summeret til bestyrelsen i et bilag til punktet sammen med håndtering af dem i 
selve rammekontrakten. De væsentligste er:

o Kønsbalance, hvor en ny indikator er kommet med.
o Grundforskning, som er fremhævet.
o Tidlig karriereafklaring, hvor fokus på bredde i beskæftigelse er fastholdt. 
o Bæredygtighed, som er skrevet tydeligere frem i indledningen.

Det reviderede udkast til rammekontrakt var vedlagt til bestyrelsens godkendelse som 
oplæg til det andet forhandlingsmøde med ministeriet den 12. november 2021.

Rektor gjorde endvidere bestyrelsen opmærksom på, at Flere og Bedre Uddannelses-
muligheder i Hele Danmark bliver en tillægsaftale til rammekontrakten.
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Bestyrelsen kommenterede mål 2, som der også var kommentarer til i høringen. Be-
styrelsen støttede målsætningen for målet om, at flere ph.d.er skal finde beskæftigelse 
i det private, men foreslog, at argumenteringen for målsætningen blev reformuleret til 
en hjælp for ph.d.erne til at kunne finde beskæftigelse i et bredere arbejdsmarked, 
herunder det private.    

Rektor erklærede sig enig i synspunktet, og bestyrelsen besluttede at kigge på formu-
leringerne i argumentationen.

Bestyrelsen stillede derudover et par opklarende spørgsmål. Spørgsmålene vil med-
føre mindre præciseringer af teksten to steder. 

Formanden takkede for bestyrelsens kommentarer og bemærkede, at udkastet til 
rammekontrakt er godkendt med ovenstående tilpasninger. 

Andet forhandlingsmøde med ministeriet er den 12. november 2021. Bestyrelsen ori-
enteres om udkommet heraf på næste bestyrelsesmøde.
  

6. Shaping Digital Citizenship (SHAPE) (lukket, beslutningspunkt)

Formanden bød velkommen til dekan Johnny Laursen, der var gæst til punktet. Han 
præsenterede kort formål for og indhold af SHAPE for bestyrelsen.

Bestyrelsen takkede Johnny Laursen for oplægget og den konkretisering af SHAPE, 
der har fundet sted siden behandlingen af SHAPE på BM 3-2021. Flere bestyrelses-
medlemmer kvitterede ligeledes for oplægget, som havde konkretiseret SHAPE yder-
ligere i forhold til den udsendte beskrivelse til mødet. 

Bestyrelsen tilkendegav opbakning til SHAPE under forudsætning af, at alle nævnte 
aktører er ombord, og udtrykte forventning om, at det prioriteres at skabe hurtige, 
synlige resultater af SHAPE, da samfundet i den grad har brug for det.

Bestyrelsen besluttede, at indstillingen med en bevilling fra USM på i alt 10 mio. kr. 
over 2022 og 2023 til etableringen af SHAPE tiltrædes under ovenævnte forudsæt-
ninger. Der vil blive kommunikeret om SHAPE, når det er sikret, at alle nævnte aktø-
rer bakker op. [Opbakning er efterfølgende bekræftet af alle nævnte aktører.] 

7. Markedsposition 2021 (lukket, orienteringspunkt)

Formanden introducerede punktet og Markedspositionen, som bliver præsenteret for 
bestyrelsen hvert andet år.

Rektor gennemgik hovedresultaterne i Markedsposition 2021 med følgende nedslag:

 De offentlige forskningsinvesteringer, hvor Danmark fortsat ligger højt i OECD.
 AU’s placering på ranglisterne, som fortsat er omkring top 100 og bedst på de 

ranglister, der vægter objektive kriterier.
 Forbrug af eksterne forskningsmidler per VIP årsværk afspejler universiteternes 

forskellige profiler, hvorfor AU ligger som nr. tre i Danmark efter KU og DTU.
 Dimittendbeskæftigelse, hvor AU fortsætter udviklingen med at øge andelen af 

dimittender, der får beskæftigelse i den private sektor, og leverer efterspurgte 
kandidater til områder med høj beskæftigelse.
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Bestyrelsen drøftede forskellige detaljer i Markedsposition 2021 og erklærede sig el-
lers tilfredse med AU’s position.

Bestyrelsen tog orienteringen om Markedsposition 2021 til efterretning.

8. Økonomi 

8A Økonomirapport 2 (lukket, beslutningspunkt)

Universitetsdirektøren gennemgik Økonomirapport 2 med en kort præsentation, der 
fremhævede:

 Årets resultat forventes at blive et underskud på 21 mio. kr. og således marginalt 
højere end det budgetterede resultat. Opjusteringen svarer til 0,4 % af de budget-
terede indtægter. 

 Forventningen til de samlede indtægter er på samme niveau som i budgettet, men 
der forventes flere modsatrettede justeringer.

 Forventningen til de samlede omkostninger er nedjusteret.
 Justering af både indtægter og omkostninger er relateret til bl.a. Covid-19, der 

også bevirker, at forventningen til årsresultatet er behæftet med højere usikker-
hed end normalt.

Bestyrelsen stillede et par opklarende spørgsmål og godkendte Økonomirapport 2.

8B Orientering om Finanslovsforslag 2022 (lukket, orienteringspunkt)

Universitetsdirektøren opsummerede forslag til Finanslov 2022 og fremhævede føl-
gende:

 Finanslovsforslag for 2022 er stort set en forlængelse af vilkårene i finanslov 
2021. 

 Uddannelsesindtægter og basisforskningsmidler fortsætter på uændret niveau, 
men myndighedskontrakter er fortsat underlagt 2%-besparelser. Takst 1 er fast-
holdt på det forhøjede niveau, hvilket er forbundet med usikkerhed.

 De økonomiske konsekvenser af Flere og Bedre Uddannelser i Hele Danmark 
kendes ikke på nuværende tidspunkt og indarbejdes sandsynligvis først i finanslo-
ven for 2023. 

Formanden påpegede, at nogen skal bringe 2%-besparelserne ind på forhandlings-
bordet, hvis de skal fjernes, og opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at bringe em-
net op for relevante folketingsgrupper/-medlemmer om muligt.

Bestyrelsen tog orienteringen om forslag til Finanslov 2022 til efterretning.

8C Rapport om eksterne midler (lukket, orienteringspunkt)

Rektor gennemgik udviklingen i hjemtag og forbrug af eksterne midler med en kort 
præsentation. Her fremgik følgende hovedpunkter:

 AU har i 2020 fastholdt og forøget den store stigning i hjemtaget af eksterne mid-
ler fra sidste år. 

 I 2020 hjemtog AU 3.121 mio. kr. i eksterne midler, hvilket er en stigning på 15-16 
% i forhold til sidste år.
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 Stigningen skyldes bl.a. bevillingen fra Novo Nordisk Fonden på 150 mio. kr. til 
Danish Cardiovascular Academy forankret på AU-Health.

 Novo Nordisk Fonden er nu AU’s største bevillingsgiver. 
 Sammensætningen af AU’s eksterne finansiering er ændret i retning af markant 

større andel af private midler siden 2014. 
 Den høje vækst i hjemtag af eksterne midler er endnu ikke omsat til et tilsvarende 

forbrug. Det skyldes dels Corona-pandemien, dels at der ofte går 1-3 år inden om-
fanget af hjemtag er omsat til tilsvarende omfang af forbrug. 

Bestyrelsen bemærkede, at hjemtaget skal følges op af et tilsvarende højt forbrug.

Formanden orienterede bestyrelsen om, at Danske Universiteter har været i dialog 
med de store private fonde om finansiering af de afledte omkostninger ved eksterne 
bevillinger, der udhuler basismidlerne.

Bestyrelsen tog orienteringen i rapport om eksterne midler til efterretning.

8D Bemyndigelse af bestyrelsesformanden vedr. udbud af revisionsydel-
ser (åbent, beslutningspunkt)

Formanden gav ordet til universitetsdirektøren, der kort opsummerede, at det er be-
styrelsen, der skal udpege en revisor. 

Bestyrelsen gav bemyndigelse til, at formanden godkender aftalen med den nye re-
visor på bestyrelsens vegne.

9. Halvårsstatus på bygningsområdet (åbent, orienteringspunkt) 

Formanden gav ordet til universitetsdirektøren, der gav en halvårlige orientering  om 
bygningsområdet, herunder Campus 2.0.

Universitetsdirektøren supplerede det udsendte materiale med en kort præsentation 
om udviklingen i Universitetsbyen, der går som planlagt.

Derudover bemærkede universitetsdirektøren, at der fortsat er stor opmærksomhed 
på renoveringen af Bartholinkomplekset. Som nævnt på BM1-2021 har Bygningssty-
relsen flere gange udskudt slutdatoen for renoveringen og dermed ibrugtagningstids-
punktet. Afslutningen er nu rykket yderligere til sommeren 2023. Rektoratet er i dia-
log med Bygningsstyrelsen om de alvorlige forskningsfaglige konsekvenser, og univer-
sitetet har forbeholdt sig retten til at gøre et erstatningskrav gældende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Arbejdet i de akademiske råd (åbent, orienteringspunkt)

Formanden bød velkommen til de akademiske råds formænd og dekanerne til den år-
lige orientering af bestyrelsen om arbejdet i de akademiske råd.

Formændene takkede for invitationen og præsenterede fem emner til drøftelse med 
bestyrelsen. Emner var ligeledes beskrevet i det udsendte materiale.

1. Politisk påvirkning af den frie forskning
Formændene gjorde det klart, at de ønsker, at forskning skal hjælpe med samfunds-
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udfordringerne, men oplevede det som et dilemma, at der ofte er meget præcise øn-
sker til, hvordan forskningen skal udføres fra politisk hold. Formændene påpegede 
dilemmaet i, at udfordringerne og løsningerne ofte fordrer, at der tænkes helt ander-
ledes, end hvad der kan forudsiges fra politisk hold.
 
2. GDPR
Formændene beskrev udfordringer med lange fortolkningstider vedr. GDPR, herun-
der også uenighed mellem Region Midt og AU, hvilket resulterer i, at forskerne ikke 
føler sig godt hjulpet. Formændene foreslog, at forskerne inddrages i fortolkningen af 
GDPR-reglerne. 

3. Diversitet
Formændene gjorde opmærksom på, at der er sket et skifte i, hvordan diversitet tæn-
kes, idet der tænkes mere på de positive effekter nu. Formændene bemærkede, at det 
letter debatten, gør den mere fri og gør det muligt for flere at deltage i den.

4. Udflytning af studiepladser og uddannelser
Formændene gjorde rede for, at de ser med bekymring på de politiske planer om ud-
flytning af studiepladser og uddannelser (Flere og Bedre Uddannelser i Hele Dan-
mark), og den påvirkning det vil have på universitetets kerneydelser. Formændene 
var glade for den fælles optik på AU og på universiteterne i det hele taget. 
 
5. Betydning af ekstern funding
Formændene gjorde opmærksom på den gruppe forskere mellem 40 og 60 år, som 
ikke står i spidsen for store forskningsansøgninger, og som dermed ikke har adgang 
til store bevillinger. Formændene opfordrede til fokus på denne gruppe og advarede 
om, at universitetet ellers vil tabe talent. 

Formanden takkede de akademiske råds formænd for deres indlæg, som berørte 
mange vigtige emner af stor relevans for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen kommenterede den gennemgåede problematik i forhold til midler, der 
flyttes fra Det Frie Forskningsråd (DFF) til den tematiske forskning. Derudover er der 
meget lav mulighed for succes ved ansøgninger til DFF. Rektor påpegede, at en del af 
løsningen kunne være, at man bliver bedre til at samarbejde og søge mere sammen i 
grupperinger.

Rektoratet takkede for forslaget om, at GDPR-juristerne inddrager forskerne i deres 
fortolkning af reglerne og bekræftede, at der er tale om en meget kompleks problem-
stilling. Universitetsdirektøren redegjorde for den eksisterende praksis inden for 
sundhedsområdet og nævnte, at universitetet har valgt af følge Region Midt’s juridi-
ske fortolkning, når der er uenighed mellem AU og Region Midt, men advarede sam-
tidig om, at der ikke måtte blive tale om et ”race to the bottom” i regelfortolkningen 
og risikovilligheden. 

Bestyrelsen takkede igen for formændenes indlæg og tog orienteringen til efterret-
ning.

11. Eventuelt (åbent, orienteringspunkt)

Mikkel Grøne spurgte, om AU har foretaget investeringer i virksomheder, der opere-
rer på Vestbredden. 

Universitetsdirektøren svarede, at AU ikke investerer selv men via investeringsfore-
ninger, der investerer i mange selskaber. Derfor har AU ikke direkte indflydelse på 
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den præcise sammensætning af porteføljerne, men jf. AU’s investeringspolitik, som er 
vedtaget af bestyrelsen, skal de kapitalforvaltere AU benytter sig af, have underskre-
vet FN’s Principles of Responsible Investment. AU beder desuden kapitalforvalterne 
om at tage højde for, at selskaberne i porteføljen anvender FN’s Global Compact-prin-
cipper i deres CSR-politik. Der kan i AU’s investeringsportefølje være virksomheder, 
der investerer ganske små beløb på Vestbredden, men AU kan ikke tjekke hvert sel-
skab ned i de enkelte investeringer, og der kan være mindre investeringer i f.eks. virk-
somheder på Vestbredden.
 
Studenterrepræsentanterne i bestyrelsen havde sendt en mail til universitetsdirektø-
ren vedr. ovenstående. Formanden konstaterede, at universitetsdirektøren svarer de 
studerende mere detaljeret, hvorefter bestyrelsen må se, om det har en karakter, der 
fordrer, at bestyrelsen skal tage stilling til det. 

12. Bestyrelsens egen tid (lukket, orienteringspunkt)

Der var intet under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 16.45.

https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

	Punkt 2 Referatudkast  BM 4-20221 (D5678599).docx

