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Møde onsdag den 24. februar  2021 kl. 13.00 – 17.00 i  
Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2021), mødet blev afholdt virtuelt 
via Zoom        

               
               

Deltagere 
  
Bestyrelsens medlemmer:  
Connie Hedegaard (formand), Caroline Søeborg Ahlefeldt, Peter Balling, 
Anne Skorkjær Binderkrantz, Carsten Bjerg, 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: - 
Gæster: Punkt 6: vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen 
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 
 
 
Referat   
 
 
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Carsten Bjerg, nyudpeget eks-
ternt medlem og Mikkel Grøne, nyvalgt studenterrepræsentant.  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt) 
 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
 
2. Valg af ny stedfortræder (lukket, beslutningspunkt) 
 
Bestyrelsen udpegede Carsten Bjerg som stedfortræder. 
 
 
3. Godkendelse af referat (åbent, beslutningspunkt) 
 
Formanden bad om eventuelle bemærkninger til referatet. 
 
De studerende havde indsendt kommentarer til referatets gengivelse af drøftelsen af 
eventuelle ændringer af vedtægten under punkt 7 på BM 1-2021. Her ændres de sid-
ste sætninger i referatet under dette punkt efter ønske fra de studerende til: ”Besty-
relsen godkendte de øvrige ændringer af valgreglerne (§ 47), jf. indstillingen” og ”Be-
styrelsen godkendte indstillingen med henblik på høring og endelig vedtagelse på BM 
2-2021”. 
 
Bestyrelsen godkendte referatet med disse ændringer. 
 
 
4. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt) 
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Formanden præsenterede punktet og gennemgik kort den udsendte sagsfremstilling.  
 
Rektor tilføjede herefter vedr. forskningsinitiativet PIREAU (platform for tværgående 
forskning i ulighed, som BSS og HE står bag), at der efter vedtagelse af PIREAU på 
BM 5-2020 har været den ønskede, opfølgende dialog mellem dekanerne for AR, HE 
og BSS om at integrere AR i samarbejdet.  Aftalen er nu, at dialogen fortsættes både i 
forhold til samarbejde omkring PIREAU og om AR’s initiativ ”Digitalisering, demo-
krati og sammenhængskraft”. Sidstnævnte blev omtalt på bestyrelsens seminar i 
2020 og vil blive præsenteret på seminaret her i 2021. 
 
Prorektor orienterede derefter om, at Venstre havde lanceret et uddannelsesudspil, 
der lægger op til at flytte pladser væk fra bl.a. Aarhus og ud til byer som f.eks. Frede-
ricia og Helsingør (der tales eksplicit om en jurauddannelse i Esbjerg). Udspillet læg-
ger op til, at universiteterne skal omfattes af udflytninger, og Venstre foreslår også en 
regionaliseret dimensionering. Ministeren har taget positivt mod forslaget, og sekto-
ren afventer nu en nærmere politisk drøftelse. 
 
Bestyrelsen havde spørgsmål rettet til håndtering af COVID-19 og den nuværende si-
tuation med et nedlukket AU. Konkret var der spørgsmål om, hvorvidt on-line under-
visningen ville fortsætte resten af forårssemestret og håndteringen af eksamen til 
sommer. 
 
Prorektor svarede, at AU forventer at melde ud medio marts, hvordan resten af seme-
stret kommer til at foregå – on-line eller med håb om mere fremmøde. Hun under-
stregede, at det er vigtigt med forudsigelighed for de studerende i denne tid. 
 
De studerende spurgte, hvad der lå bag indførelse af karakterkravet på minimum 6 
ved optagelse i kvote 1, og hvorfor man ikke gjorde det til et fakultetsanliggende. 
 
Prorektor svarede, at det er vigtigt med et ensartet signal i forhold til optagelse på 
AU’s uddannelser, og at alle fakulteter bakker op om kravet. 
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen om de aktuelle emner til efterretning. 
 
 
5. Opfølgning på Nature-sagen (lukket, orienteringspunkt) 
 
Formanden indledte punktet, som drejer sig om en Nature-artikel fra 2016, der inde-
holdt konklusioner, der viste sig at være baseret på en fejlbehæftet kode. Sagen har 
været genstand for en del medieomtale. Derudover har sagen givet anledning til en 
række opfølgningsinitiativer både centralt og lokalt. Der var redegjort både for den 
konkrete sag og opfølgningsaktiviteterne i det udsendte materiale.  
 
Rektor gennemgik kort fakta i den konkrete sag og uddybede opfølgningsaktivite-
terne. Formålet med aktiviteterne er at drage den fornødne læring af den konkrete 
sag og samtidig sikre, at universitetet fremadrettet vil være bedre rustet til at hånd-
tere svære sager af denne karakter både kommunikations- og ledelsesmæssigt, cen-
tralt og lokalt.  
 
Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte bekymring omkring sagen, da det pågældende 
institut er meget påvirket af situationen.  
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Bestyrelsen var generelt tilfredse med den fremlagte handleplan men havde et par 
ekstra input til planen og de planlagte aktiviteter. 
 
Konkret foreslog Peter Balling, at der i opfølgningsplanens aktiviteter under ledelse 
og krisehåndtering indsættes en ekstra aktivitet: Universitetets øverste ledelse ind-
skærper over for hele ledelsesstrengen, at enhver henvendelse fra fonde og andre be-
vilgende myndigheder, som kan opfattes som forsøg på at søge indflydelse i universi-
tetets drift, fremadrettet straks mødes af en utvetydig afvisning under henvisning til 
armslængdeprincippet. Dette svar børafgives skriftligt og journaliseres på den rele-
vante sag. Herved gør AU det klart både for fonde og andre, som senere måtte opnå 
indsigt i kommunikationen, at sådanne henvendelser ikke bliver imødekommet. Ved 
gentagne forsøg på indblanding fra samme fond eller bevilgende myndighed, forplig-
ter ledelsen sig til at orientere bestyrelsen om disse henvendelser. 
 
Bestyrelsens VIP-repræsentanter opfordrede AU’s ledelse til et grundlæggende opgør 
med den ”corporate spirit”, som synes at ligge bag dele af ledelsens håndtering af Na-
ture-sagen. De understregede, at der skal være højt til loftet på et universitet, og at 
bølgerne gerne må gå højt i faglige diskussioner. Der må således ikke lægges låg på en 
faglig diskussion under misforstået hensyntagen til universitetets ansigt udadtil. Loy-
alitet over for universitetet må aldrig veje tungere end den videnskabelige sandheds-
søgen. 
 
Rektor kvitterede for bestyrelsens input og kommentarer og tog dem til efterretning.  
 
Rektor understregede, at der skal være plads til fri faglig diskussion. Universitetet 
skal heller aldrig give efter fra et ydre pres. Det interne og eksterne kommunikations-
arbejde vil også blive styrket som en del af handleplanen. 
 
Formanden opsummerede drøftelserne og bemærkede, at det var godt med de klare 
meldinger. Bestyrelsen er bekymret i forhold til AU’s omdømme, men handleplanen 
ser ud til at tage fat de rigtige steder og adressere de rigtige ting. 
 
I den interne kommunikation er det også vigtigt, at der italesættes klare linjer i for-
hold til private fonde, så universitetet ikke giver efter for eventuelt ydre pres. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Emnet tages op igen på BM 2-2021. 
 
 
6. Budget 2022-2024 (lukket, beslutningspunkt) 
 
Formanden indledte punktet, der var en opfølgning på budgetdrøftelsen på BM 5-
2020, hvor budgettet for 2021 blev vedtaget. Bestyrelsen blev på BM 5 gjort opmærk-
som på, at behandlingen ville inkludere oplæg til håndtering af strukturelle udfor-
dringer fra 2022 og frem. Det udsendte mødemateriale redegjorde for de kendte bud-
getudfordringer og gennemgik følgende: 
 
1. Miljø- og Fødevareinstitutterne 
2. Ingeniørområdet 
3. Øvrige budgetudfordringer 
4. Løsningsforslag 
5. Den videre proces  
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Forud for bestyrelsesmødet var budgettet blevet behandlet i både universitetsledelsen 
og HSU. 
 
Universitetsdirektøren gav en uddybning af udfordringerne og løsningerne. 
 
Myndighedsområdet skal principielt hvile i sig selv fra 2022. Bevillingerne reduceres 
årligt pt. med 2%, så området har været under pres i en del år. Området har i mange 
år klaret udfordringen ved at tiltrække flere eksterne midler og har også selv genere-
ret basisforskningsmidler. I 2020 og 2021 har området ‘overlevet’ på forbrug af op-
sparing og hjælp fra de øvrige fakulteter. Men udfordringerne er nu af en sådan ka-
rakter, at balance er målet. 
 
For at komme i balance på myndighedsområdet skal TECH spare 15 mio. kr. på byg-
ninger, administration og ph.d.-området. Institutterne skal reducere deres udgifter 
med 34 mio. kr. gennem opgaveprioritering, opgavebortfald og nedlæggelse af stillin-
ger. 
 
Ingeniørsatsningen giver også anledning til ændrede rammevilkår for at komme i mål 
med visionen om øget studenteroptag inden for ingeniørområdet. 
 
Problemfelterne er: 
 

 Nye uddannelser kræver investeringer (VIP, arealer), indtægter (STÅ, eks-
terne midler) kommer først senere. 

 Etablering af nye uddannelser blev 2 år forsinket pga. institutionsakkredite-
ring. 

 Merindtægt for hver ekstra studerende er 67,5% ift. den oprindelige plan, jf. 
ændringer i indtjening af uddannelsesmidler til universiteterne. 

 Langsom vækst i basisforskningsmidler (2% omfordeling årligt i tildelingsmo-
dellen på finansloven). 

 Underskud i perioden 2022-24 er ca. 45-55 mio. kr. 
 Bidrag på 19 mio. kr. i 2020 og 2021 fra øvrige fakulteter bortfalder. 
 USM-midler på årligt 20 mio. kr. bortfalder efter 2024. 
 Samlet udfordring fra 2025 er ca. 65 mio. kr. årligt. 

 
Løsningerne blev gennemgået, hvor TECH skal selv finde besparelser på 20 mio. kr. 
på området fra 2022. Derudover tilføres der ekstra midler (USM plus delvist egenka-
pital), så man når 45 mio. kr. årligt i 2025. Fra 2025 nedsættes USM-midlerne i takt 
med, at ingeniørområdet på TECH optjener nye basisforskningsmidler. 
 
Den fremtidige udfordring med udviklingen af et nyt studieadministrativt system 
(Kopernikus) blev også drøftet. Ekstraudgifterne til Kopernikus søges dækket via 
egenkapital, hvis det er muligt. 
 
De øvrige udfordringer knytter sig til indlejring af forskellige initiativer (EDU-it og 
erhvervssatsningen), som tidligere har været støttet via USM-midler. De søges hånd-
teret inden for den normale budgetproces og fordrer derfor ikke budgetmæssige til-
pasninger. 
 
Bestyrelsen stillede herefter spørgsmål til budgetoplægget. 
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Uffe Pilegård Larsen spurgte til råderummet inden for myndighedsinstitutterne efter 
besparelsen, specielt når det er de selvsamme institutter, der skal bidrage ind i den 
grønne dagsorden. 
 
Rektoratet tilkendegav, at der er indarbejdet et råderum, og at der må forventes 
mange ”nye” penge til forskning i grøn omstilling. 
 
Bestyrelsen bakkede generelt op om løsningen ift. ingeniørsatsningen, men forman-
den spurgte ind til, hvornår ingeniørsatsningen forventes på plads i tilknytning til 
budgetudfordringerne, og om det ville give problemer. 
 
Rektoratet svarede, at satsningen er kørt ind i 2025 i forhold til antal optagne stude-
rende, men økonomisk vil det tage en del år, inden basisforskningsmidlerne er fuldt 
med i forhold til ingeniørområdet. Derfor har man valgt en model, hvor de strategiske 
midler udfases i takt med, at indtjening af basisforskningsmidler øges. 
 
Bestyrelsen udtrykte bekymring omkring Kopernikus-projektet. Både økonomisk, 
men også i forhold til implementering af så stort et IT-system. 
 
Universitetsdirektøren anerkendte, at der var store usikkerhedsmomenter i Koperni-
kus-projektet, men AU ville arbejde intensivt på at minimere disse samt følge projek-
tet meget tæt. 
 
Formanden takkede for opdateringen og tilkendegav, at der var fornuftige takter i løs-
ningerne, herunder at man undgik en intern omfordeling af basisforskningsmidlerne 
mellem fakulteterne. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter budgetforudsætningerne 2022-2024 og den videre 
proces på AU. 
 
 
7. Uddannelsesberetning (åbent, orienteringspunkt) 
 
Formanden indledte punktet, der er den årlige opfølgning på universitetets kvalitets-
arbejde på uddannelsesområdet. 
 
Prorektor kommenterede uddannelsesberetning og ledelsespåtegning.  
 
Kvalitetsarbejdet har det forgangne år været præget af COVID-19. Undervisere, stu-
derende og administrative medarbejdere har på trods heraf også i år arbejdet tæt 
sammen om at sikre og udvikle kvalitet i undervisningen og uddannelserne. 
 
I 2020 er der også taget hul på, hvordan vi integrerer de reviderede retningslinjer for 
akkreditering, så vi er klar, når Aarhus Universitet skal søge om genakkreditering i 
2024.  
 
Prorektor konkluderede, at AU leverer høj kvalitet i uddannelserne på AU. 
 
Bestyrelsen spurgte til:  

 Frivilligt engagement 
 Circle U-samarbejdet 
 Studiestart 

 COVID-19 og påvirkning af trivsel kontra studieprogression og karakterer 
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 Pædagogisk support ved on-line undervisning 
 
 Prorektor kommenterede de enkelte spørgsmål: 
 
Der arbejdes med en model, så den studerende kan opnå anerkendelse af, at man un-
der sin studietid har udført frivilligt arbejde. Det undersøges, om det kan blive en del 
af ens eksamenspapir. 

 
Når det gælder Circle U., er den store organisatoriske planlægning godt i gang. Besty-
relsen vil senere blive orienteret om status og projekterne under programmet. 

 
Der ses på at kickstarte studielivet, når pandemien ebber ud, herunder også at få for-
eningslivet tilbage igen på campus. Det er også noget, ministeriet har interesse i. 

 
COVID-19 har på mange parametre påvirket både de studerendes og undervisernes 
rammevilkår, da alt skulle omlægges digitalt i marts 2020. Uddannelsesberetningen 
kan læses som om, at COVID-19 og nedlukningen kan fremstille det virtuelle univers 
som godt i forhold til mindre frafald og lidt bedre karakterer, når man samtidig ved, 
at de studerende mistrives mere og mere. AU’s ledelse anerkender fuldt ud det pres, 
de studerende oplever i forbindelse med nedlukningen. Dog er der et indbygget para-
doks, når frafald og karakterer ikke flytter sig nævneværdigt. 

 
Selve undervisningen berettes stadigvæk som af varierende kvalitet – tekniske pro-
blemer, manglende værktøjer mv., og det er naturligvis et problem, at ikke alle får 
god undervisning af den grund. 

 
Fra AU’s side arbejdes der intenst med udfordringerne, og lige siden nedlukning den 
11. marts 2020 har både it-support og undervisere gjort en kæmpe indsats for at om-
lægge og sikre god undervisning. Generelt må man således rose omstillingsevnen i or-
ganisationen. 

 
 
Bestyrelsen tog dermed uddannelsesberetningen og universitetsledelsens ledelsespå-
tegning til efterretning. 
 
 
8. Klimastrategi (åbent, orienteringspunkt) 

Formanden indledte punktet, der var delt i to: 8a Opfølgning på klimahandleplan 
2020 og 8b Klimahandleplan 2021. 
 
 
8a Opfølgning på klimahandleplan 2020 
 
Universitetsdirektøren gennemgik kort opfølgningen på klimahandleplan 2020. 
 
Opfølgningen er overordnet tilfredsstillende. I alt er 29 aktiviteter i mål, 10 aktiviteter 
er på vej i mål, og 5 aktiviteter er ikke i mål.  
 
Af de aktiviteter, der ikke er i mål, kan dele tilskrives COVID-19, og andre dele kan 
tilskrives ændrede tidsplaner. De aktiviteter, der endnu ikke er i mål gennemføres i 
2021. 
 
De vigtigste aktiviteter var fremhævet i sagsfremstillingen.  
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8b Klimahandleplan 2021 
 
Universitetsdirektøren uddybede kort klimahandleplanen for 2021, der indeholder i 
alt 68 aktiviteter. De vigtigste var fremhævet i sagsfremstillingen. 
 
Handleplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med fakulteterne og administrationen. 
Derudover vil der være dialog med studenterorganisationerne for at finde tilgange til 
at involvere de studerende mere direkte i klimaarbejdet. 
 
Bestyrelsen stillede spørgsmål til rejsepolitik og krav til udbydere/søgemaskiner om-
kring rejser, om de kunne vise CO2-aftryk og alternativer til flyrejser. Der blev også 
opfordret til at lave en AU-rejsepolitik, hvilket også er på vej. 
 
Bestyrelsen bemærkede ligeledes, at den brede inddragelse var god for planen, og 
spurgte herefter ind til hvordan klimaperspektivet var tænkt ind i undervisningen på 
sigt.  
 
Universitetsdirektøren henviste til dagens mødemateriale, hvor der er et link til en 
kortlægning af bæredygtighed i uddannelserne. Oversigten viser en oversigt med kur-
ser, og hvordan de fordeler sig på de enkelte verdensmål. Man kan dels se, hvordan 
kurserne fordeler sig på de enkelte verdensmål og dels se hvilke kurser, der udbydes 
på hvilke uddannelser. (Det udsendte link: https://www.au.dk/om/profil/baeredyg-
tighed/uddannelser/). 
 
Bestyrelsen tog det samlede materiale omkring arbejdet med klimahandleplaner til 
efterretning. 
 
 
9. Strategisk rammekontrakt 2022 - 2025 (lukket, orienteringspunkt)  

Formanden indledte punktet og orienterede bestyrelsen om dialogen med ministeren 
om den kommende strategiske rammekontrakt, der skal løbe 2022-2025. Kontrakten 
skal tage udgangspunkt i Strategi 2025, og bestyrelsen vil drøfte kontrakten på alle 
bestyrelsesmøderne i 2021. 
 
Rektor orienterede herefter kort om rammer og forventninger: 

 Format og fokus fra de eksisterende rammekontrakter fastholdes. 

 Opfølgning skifter dog fokus fra aktivitet til effekt af AU’s indsats. 
 Ministeren har defineret fire områder, som skal indgå: Grøn omstilling, kom-

petencer og viden til fremtiden (”styrket ind i fremtiden”), læring og trivsel 
samt uddannelser og viden i hele landet. 

 Der vil løbende ske inddragelse af fakulteter, udvalg, akademiske råd og stu-
denterorganisationer i forbindelse med udarbejdelsen.  

 Kontrakten skal forhandles på to forhandlingsmøder med ministeriet. 
 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
10. Halvårsstatus på bygningsområdet (åbent, orienteringspunkt)  
 

https://www.au.dk/om/profil/baeredygtighed/uddannelser/
https://www.au.dk/om/profil/baeredygtighed/uddannelser/
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Universitetsdirektøren gav den halvårlige status på bygningsområdet, herunder Cam-
pus 2.0, og viste en præsentation af de igangværende større byggeprojekter. 
 
Følgende blev fremhævet: 
 

 De to store indflytninger i Universitetsbyen (MBG og Fuglesangs Allé) realise-
res som planlagt på trods af corona.  

 Fire udvalgte totalentreprenørkonsortier har afleveret første bud på konkur-
renceoplæg for det nye BSS-område.  

 Den nordlige passage under Nørrebrogade åbner samtidig med MGB-indflyt-
ningen.  

 Etablering af 132 studieboliger (ca. 170 beboere) er påbegyndt og forventes 
færdige primo 2022.  

 Der vil blive etableret en idræts- og bevægelseshub i Universitetsparkens syd-
vestlige hjørne. 

 En udviklingsplan for Aarhus Universitet på Katrinebjerg skal udarbejdes. 
 Batholinkomplekset skal renoveres. AU er i dialog med Bygningsstyrelsen om 

fortsatte udskydelser af renoveringen, der har alvorlige forskningsfaglige kon-
sekvenser. 

 Den igangværende fredningssag er forsinket pga. corona. 
 
De studerende påpegede den markante afvigelse mellem antal kvadratmeter, som 
Aarhus BSS har på Fuglesangs Allé, og det der vil blive til rådighed i Universitets-
byen.  
 
Universitetsdirektøren svarede, at det tidligere er blevet beskrevet, at der f.eks. er en 
større parkeringskælder med i opgørelsen af kvadratmeter på Fuglsangs Allé, som 
ikke er en del af byggemassen i Universitetsbyen. Så sammenligningen kan ikke ske 
én til én. Samtidig er der taget højde for, at de studerende får lige så gode forhold i 
Universitetsbyen.  
 
Der blev spurgt til, om projekteringen af en idrætshub på den nuværende koncert-
plads vil få betydning for muligheden for fremover også at have koncerter i parken. 
Derudover blev der også spurgt til flytning af sektion for idræt og koblingen af denne 
med idrætshubben. 
 
Universitetsdirektøren svarede, at flytningen af sektion for idræt stadigvæk er under 
overvejelsen, men der er snart en afklaring på vej. Han understregede også, at hub-
ben vil være en gevinst for AU, og at der stadigvæk vil være plads til andre aktiviteter 
i Universitetsparken, herunder koncerter. 
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
 
11. Bestyrelsens mødeplan 2022 (åbent, orienteringspunkt) 
 
Formanden orientererede om mødeplanen for 2022.  
 
Følgende rettelser blev aftalt: 
 
Mødet den 24. feb. 2022 flyttes til den 25. feb. 2022. 
 
Derudover var der problemer med møderne i oktober 2021 og april 2022. 
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Sekretariatet arbejder med nye datoer, som meldes ud hurtigst muligt. 
 
Seminaret vil i 2021 blive afviklet i Aarhus. Der følger mere information herom. 
 
 
12. Eventuelt (åbent orienteringspunkt) 

 

Peter Balling spurgte til arbejdet med den nye stillingsstruktur, specifikt med fokus 

på professoransættelser i henhold til det i bekendtgørelsen beskrevne "forfremmel-

sesprogram til professor". 
 
Rektor bemærkede, at AU fortsat er i proces med arbejdet. 
 
 
13. Bestyrelsens egen tid inkl. bestyrelsens selvevaluering (lukket, drøftel-
sespunkt) 
 


