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Ekstraordinært møde fredag den 10. september 2021, kl. 12.15 – 13.15 
i Aarhus Universitets bestyrelse, blev afholdt i 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: Carsten Bjerg 
Andet: Astrid Söderbergh Widding og Jørgen Carlsen deltog virtuelt via Teams 
Gæster: -  
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen, pressechef Sys Christina Vestergaard 

Referat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt) 
 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

 
2. Drøftelse af den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i 

hele Danmark” (åbent, orienteringspunkt) 
 

Formanden introducerede dagens drøftelse omkring den politiske aftale ”Flere og bedre 

uddannelsesmuligheder i hele Danmark” og gav herefter ordet til rektor. 

 

Rektor gennemgik kort den politiske aftale samt ministeriets forventninger til udmønt-

ning af aftalen med udgangspunkt i aftaleteksten. 

 

Institutionerne skal levere forslag om en reduktion i pladser på 10 pct. Kun i helt særlige 

tilfælde kan procenten reduceres ned mod 5 pct. Aftalerne bliver tillæg til de kommende 

strategiske rammekontrakter for 2022-2025 og vil blive en del af ministeriets opfølgning 

herpå.  

 

Rektor gennemgik kort AU’s interne procesplan samt de kriterier, som Universitetsledel-

sen har bedt fakulteterne lægge til grund for deres indmeldinger. 

 

Rektoratet tilrettelægger processen og udarbejder et forslag til en samlet plan for imple-

mentering af aftalen på AU. Den samlede plan vil indebære: 

 Identifikation af uddannelser, der kan friholdes (særlige tilfælde) 

 Reduktion på 10 pct. af det samlede optag i de store byer på de resterende uddan-

nelser 

 Identifikation af eventuelle udflytningsmuligheder.  
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Strategi 2025 er det bærende element i den samlede plan, og dermed vil der ikke være tale 

om grønthøstertilgang. 
 
De opsatte kriterier for reduktion af optag på uddannelser i de store byer er: 
 

 Tro mod AU’s strategi 

 Ledighed 

 Økonomisk bæredygtighed 

 Kvalitet 
 
De opsatte kriterier for udflytning af pladser i de store byer er: 
 

 Rekrutteringsmuligheder 

 Kvalitet 

 Økonomisk bæredygtighed 

 Lokalt arbejdsmarked 
 
Processen for udarbejdelse af den samlede plan vil i regi af bestyrelsen blive: 
 

 Kort status på BM4 i oktober 2021 

 Fremlæggelse af institutionsplan på BM5 i december 2021 

 Fremsendelse af den samlede plan til ministeriet inden nytår 2021 
 
Bestyrelsen bakkede op om den fremlagte proces og kriterierne for den samlede plan. 
 

Bestyrelsen havde en række tekniske spørgsmål og kommentarer, herunder om det øgede 

optag på ingeniøruddannelserne i Aarhus vil betyde, at andre uddannelser skal ned-

skaleres. Hertil svarede rektoratet, at der reelt er tale om et nulsums-spil, så det vil i 

givet fald være tilfældet. Der er dog også mulighed for at arbejde med udflytning af 

uddannelser som kompenserende tiltag. 

 

Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf, om presset for at blive overført til Aarhus se-

nere i studierne vil blive øget, hvilke medarbejdere, man forestiller sig, vil flytte med 

for at sikre forskningsunderstøttelsen, og at den politiske aftale lægger op til at være 

konservativ ift. udflytning. 
 

Bestyrelsen spurgte derudover til flytning af aktiviteter fra Kalø og Silkeborg til cam-

pus i Aarhus. Rektoratet redegjorde for, at flytningen blev besluttet tilbage i 2011 i 

forbindelse med AU’s store omorganisering. Den har ikke med uddannelse at gøre 

men er en sammenlægning og styrkelse af forskningsmiljøer. Der ligger samtidig en 

større besparelse i forhold til fx bygningsomkostninger ved indflytningen til Aarhus. 

 

Bestyrelsen ønskede lidt mere indsigt i antallet af projektorienterede forløb, og hvor i 

Midtjylland de blev gennemført. Data fremskaffes til BM4 i oktober. 

 

Formanden opsummerede drøftelsen og gentog opbakningen til den fremlagte pro-

ces. Derudover bemærkede formanden, at inddragelse af relevante organer og den in-

terne kommunikation bliver vigtige i processen, da store dele af universitetet bliver 

påvirket af planerne. Formanden bemærkede endvidere, at det ikke måtte gå ud over 

kvaliteten bredt set. 
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3. Eventuelt (åbent, orienteringspunkt) 
 
Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 

 
 


