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Møde tirsdag den 11. oktober 2022, kl. 13.15 – 17.00
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2022)
Frandsensalen, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C

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, Jonathan Rossen, Astrid Söderbergh Widding
Desuden deltager: 
Rektor Brian Bech Nielsen samt prorektor Berit Eika 
Afbud: Jens Peter Christensen
Gæster: 
Kl. 12.45 Professor Helene Helboe Pedersen, Institut for Statskundskab
Punkt 4: Vicedirektør for AU Økonomi Morten Winterberg  
Punkt 7: De akademiske råds formandsforsamling og dekanerne:
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, Anne Mette Hvas, Health 
Dekan Kristian Pedersen, Natural Sciences 
Dekan Eskild Holm Nielsen, Technical Sciences

Sekretariat: Stabschef Kristian Thorn (Universitetsledelsens Stab) og pressechef Sys Ve-
stergaard

Udkast til 
referat

Formanden bød velkommen til mødet og informerede om, at der var afbud fra Jens 
Peter Christensen.

1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat (åbent, beslutningspunkt)

Bestyrelsen godkendte referatet fra BM3 den 1. juli 2022 uden bemærkninger.

3. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt) 

Rektor redegjorde for regeringens udspil om kortere kandidatuddannelser fra ”Dan-
mark kan mere III”. Der lægges op til, at 35 pct. af udbuddet skal omlægges til 1-årige 
erhvervsrettede kandidatuddannelser på 75 ECTS. Tilsvarende skal 15 pct. af udbud-
det reserveres til erhvervskandidatuddannelser med en længde på hhv. 75 og 120 
ECTS. Forslaget om omlægninger retter sig særligt mod de humanistiske og sam-
fundsfaglige uddannelser.

Regeringen stiller også forslag om ændrede vilkår for efter- og videreuddannelse. 
Herunder er nævnt, at dimittender med  1-årige kandidatuddannelser får mulighed 
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for at gennemføre endnu en kandidatuddannelse. Det kan dog vise sig at være forbun-
det med udfordringer, da der dels ikke lægges op til et retskrav, dels er et begrænset 
antal pladser på dimensionerede uddannelser.

Rektorkollegiet har drøftet regeringsudspillet og stiller sig kritiske over for de afkor-
tede kandidatuddannelser, da det vil underminere dybde og kvalitet. Vurderingen er, 
at flere timer på kortere tid ikke vil kompensere fuldt ud for det tabte år. Rektorkolle-
giet er imødekommende over for ændringer knyttet til efter- og videreuddannelse og 
øget anvendelse af erhvervskandidatordningen. Det bliver afgørende, at alle parter får 
plads ved bordet i et kommende reformarbejde.

Bestyrelsen udtrykte et ønske om at styrke den analytiske kapacitet i Danske Univer-
siteter, så universiteterne i højere grad kan agere proaktivt. Derudover blev der ud-
trykt et ønske om, at universiteterne spiller ind ift. det kommende regeringsgrundlag. 

Rektor orienterede herefter om forhold vedrørende lukningen af tandklinikassisten-
tuddannelsen. I forhandlingerne med Aarhus Tech har det vist sig, at uddannelsen 
ikke kan overdrages. AU planlægger derfor at lukke uddannelsen, idet der vurderes at 
være et tilstrækkeligt øvrigt udbud i Vestdanmark.

Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.

4. Årets optag (åbent, orienteringspunkt)

Prorektor orienterede om årets optag, der samlet set er tilfredsstillende. Aarhus Uni-
versitet har det mindste fald i førsteprioritetsansøgere i sektoren på i alt 2 pct. Der er 
fin fremgang på it-uddannelserne og stabilitet omkring ingeniøruddannelserne. Der 
observeres en faldende interesse for sprogfag. Særligt er optaget på fransk og tysk vi-
gende. De unge prioriterer fortsat de store byer. Der arbejdes bl.a. tæt sammen med 
AU Herning omkring rekruttering. 

Dernæst informerede prorektor om, at en ny tendens i optaget er, at færre takker ja til 
studiepladsen. Særligt ARTS og BSS ser et større fald i andelen, der takker ja til plad-
sen.

Sidst informerede prorektor om, at der også er en svagt vigende studieeffektivitet, 
hvor de studerende er længere tid om uddannelsen med færre optjente ECTS pr. se-
mester. Der arbejdes på at kortlægge årsagerne, men det forventes, at der delvist er 
tale om en corona-effekt. 

Bestyrelsen anerkendte det gode optag for 2022 og støttede, at der fortsat er fokus på 
rekruttering til sprogfagene og udbud uden for Aarhus.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning. 



Side 3/7

AARHUS
UNIVERSITET

5. Økonomi (lukket, orienteringspunkt)

5A Økonomirapport 2-2022 (lukket, beslutningspunkt)

Rektor orienterede om økonomirapport 2. Der er sket væsentlige ændringer i forvent-
ningerne til årets resultat siden Økonomirapport 1. Der er stor usikkerhed forbundet 
med forventningen, da der konstant sker store ændringer i energipriser og på det fi-
nansielle marked. Der er særligt tre årsager til de ændrede forventninger: Stigende 
energipriser, et faldende afkast på både aktier og obligationer samt færre uddannel-
sesindtægter som følge af færre STÅ-indtægter end budgetteret.

Det samlede resultat nedjusteres fra et underskud på 47 mio. kr. til et underskud på 
317 mio. kr. Hvis det forventede underskud realiseres, nedbringes AU’s egenkapital 
markant. 

Der er indledt en målrettet indsats med at iværksætte kompenserende handlinger 
mhp. at forbedre det forventede årsresultat. Omkostninger reduceres gennem kvalifi-
ceret ansættelsesstop, reduktion af energiforbrug, udsættelse af renoveringsprojekter 
og en generel tilbageholdenhed. Samlet er forventningen, at de kompenserende tiltag 
vil betyde en besparelse på 60 mio. i 2022 og mindst 90 mio. i 2023. Størrelsen på de 
forventede besparelser i 2023 afhænger bl.a. af længden på det kvalificerede ansættel-
sesstop. Den forventede effekt vil blive indarbejdet i ØR3 og i budget 2023-2026.

Rektor informerede herefter om, at det historisk set har været en fordel at købe el til 
spotpriser, men det er ikke tilfældet nu, og at det skaber usikkerhed i AU’s økonomi-
styring. AU har derfor låst noget af forbruget i 2023 for at styrke budgetsikkerheden.

Sidst informerede rektor om, at AU har nedsat hastigheden med at flytte likviditet til 
investeringer. Rektor bemærkede dog, at der inden for Anbringelsesbekendtgørelsen 
er en grænse for beholdningen af likvide midler.

Bestyrelsen anerkendte ledelsen for en hurtig håndtering af de økonomiske udfor-
dringer. Derefter drøftede bestyrelsen størrelsen på egenkapitalen og langtidseffekten 
af et kvalificeret ansættelsesstop. 

Bestyrelsen besluttede, at AU skal fortsætte med den nuværende håndtering af de 
økonomiske udfordringer og afvente rapporteringen i forbindelse med økonomirap-
port 3 på BM5.

5B Orientering om finanslovsforslag 2023 (lukket, orienteringspunkt)

Rektor orienterede om regeringens finanslovsforslag for 2023. Der er en usikkerhed 
forbundet med, at FFL23 ikke har indarbejdet en forlængelse af takstløftet på hel-
tidstakst 1 fra 2023. Taksten blev ellers forlænget i en politisk aftale mellem regerin-
gen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokra-
terne. 
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Afslutningsvis informerede rektor om, at bevillingerne i finanslovsforslaget ikke mod-
svarer den nuværende inflation. Det forventes at give et efterslæb på budgettet for 
2023.

Bestyrelsen tog orienteringen om finanslovsforslag 2023 til efterretning.

5C AU Viborg budget (lukket, orienteringspunkt)

Rektor orienterede om udviklingen af AU Viborg. Der planlægges oprettet tre nye ud-
dannelser. Det blev fremhævet, at der etableres et studiemiljø, som understøtter en 
integreret uddannelsesmodel og rummer rekreative og sociale aktiviteter. Det gode 
studiemiljø understøttes af et godt samarbejde med Viborg Kommune, der stiller ga-
ranti for studiebolig og gode transportmuligheder.

I forbindelse med den politiske aftale om udflytning er AU tildelt et varigt tilskud til 
etablering af dyrlægeuddannelsen på 31,4 mio. kr. og et forskningstilskud på 12,2 
mio. kr. Hertil kommer et etableringstilskud på 252,2 mio. kr. Indfasningen af til-
skuddene sker over en årrække. 

TECH er orienteret om, at fakultetets bygningsomkostninger håndteres via drift-
stilskuddet eller etableringsbevillingen.

Bestyrelsen tog orienteringen om udvikling af AU Viborg til efterretning.

6. Rapport om eksterne midler (åbent, orienteringspunkt)

Rektor orienterede bestyrelsen om AU’s hjemtag af eksterne forskningsmidler fordelt 
på bevillingsgivere. Bestyrelsen forelægges rapporten årligt. 

I 2021 er AU’s hjemtag af eksterne midler for første gang siden 2016 faldet i forhold 
til det foregående år. Det skyldes dels, at hjemtaget i 2020 var ekstraordinært højt, da 
Grundforskningsfonden udmøntede flere års bevillinger på én gang, dels at der i 2021 
blev uddelt få midler under EU's forskningsprogrammer pga. overgang mellem Ho-
rizon 2020 og Horizon Europe.

Der noteres en udvikling i retning af en stadig højere andel af private midler. I 2021 
udgjorde de 59 pct. af det samlede hjemtag. Udviklingen er særligt drevet af et stadigt 
større hjemtag fra Novo Nordisk Fonden. Hjemtaget for 2022 ser meget lovende ud.

Sidst informerede rektor om, at der er tæt dialog med de store fonde om finansiering 
af de faktiske omkostninger forbundet med ekstern forskningsfinansiering. Et udvalg 
i regi af Danske Universiteter arbejder sammen med fondene på generiske modeller 
for indregning af de faktiske omkostninger.
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Bestyrelsen konstaterede, at satsningen med at øge hjemtaget af Novo Nordisk Fon-
den har båret frugt. Derudover drøftede bestyrelsen behovet for øget overhead på be-
villingerne, så universitetets basismidler til forskning ikke udhules.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

7. Status på arbejdet i de akademiske råd (åbent, orienteringspunkt)

Formanden bød de akademiske råds forpersoner og dekanerne velkommen til det år-
lige møde, som bestyrelsen havde glædet sig til. 

Forpersonerne orienterede om deres bidrag til processen omkring forskningsevalue-
ring. De akademiske råd forventer at give en samlet tilbagemelding til universitetsle-
delsen omkring årsskiftet. Rådene lægger særlig vægt på, at det er hele forskningsmil-
jøer, der evalueres, og at forskningsevaluering ikke skal være kontrol, men en udvik-
lingsmulighed for fagmiljøet.

Bestyrelsen drøftede oplægget og påpegede bl.a., at læringsaspektet er vigtigt, så eva-
lueringerne styrker forskningen fremadrettet.

Herefter orienterede de akademiske råds forpersoner om arbejdet med GDPR knyttet 
til forskningsområdet. Der er en oplevelse af, at en lang sagsbehandlingstid betyder, 
at universitetet taber muligheder. Ligeledes er der en oplevelse af, at universitetet har 
en restriktiv tilgang til reglerne. Endelig er der en konkrete udfordringer i samspillet 
mellem region og universitet.

For at forbedre arbejdet med GDPR har de akademiske råd særligt ønske om en for-
bedring af den administrative støtte og en mere strategisk tilgang, hvor universitetet 
drøfter sin risikoprofil i relation til håndtering af persondata.

Bestyrelsen kvitterede for redegørelsen og bemærkede, at formandskollegiet i Danske 
Universiteter har haft rejst dette spørgsmål overfor flere forskningsministre. Der var 
en anerkendelse af, at GDPR er et kompliceret område, og at der er behov for at 
styrke rammerne på universitetet.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

8. Informationssikkerhed (lukket, orienteringspunkt) 

Rektor orienterede om status på arbejdet med informationssikkerhed. Der er behov 
for at højne informationssikkerheden de kommende år. Det skyldes en stigende trus-
sel fra cyberkriminelle og statslige aktører mod angreb på forsknings- og uddannel-
sessektoren. 
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Siden drøftelsen på BM1 har universitetet iværksat en række tiltag for at styrke infor-
mationssikkerheden. Særligt er it-beredskabet styrket i forbindelse med større it-ned-
brud, der er iværksat en øget anvendelse af to-faktor validering og universitetet har 
indgået aftale med en ekstern leverandør om overvågning af AU ’s netværk uden for 
almindelig arbejdstid.

AU har fået foretaget en ekspertvurdering fra et IT-konsulenthus. Konsulenthuset har 
på den baggrund udarbejdet overordnede anbefalinger til indsatser samt et forslag til 
prioritering heraf. Universitetsledelsen vil arbejde med at fastsætte et acceptabelt ni-
veau for universitetets risikovillighed ift. informationssikkerhed. Niveauet for risiko-
villighed vil have betydning for, hvor meget AU skal investere, og hvilke nye krav der 
skal stilles til ansatte og studerende. Bestyrelsen kan forvente at høre om sagen igen i 
foråret 2023.

Bestyrelsen drøftede behovet for både kortsigtede og langsigtede tiltag. Bestyrelsen 
ønsker, at AU fortsat skal prioritere arbejdet med informationssikkerhed højt, også 
selvom det indebærer øgede omkostninger. 

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

9. Fredning af universitetsparken og omkringliggende områder (lukket, 
orienteringspunkt)

Rektor informerede om, at AU har modtaget et høringsbrev om fredning af udvalgte 
bygninger i ni bygningskomplekser. Dertil kommer en såkaldt områdefredning af 
Universitetsparken og Vennelystparken. 

En foreløbig juridisk vurdering tyder på, at der er juridisk grundlag for indsigelser til 
især områdefredningen. AU afklarer den strategiske tilgang til en evt. indsigelse i 
samarbejde med Bygningsstyrelsen. Udkast til indsigelse forelægges bestyrelsen på 
BM5 og sendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden høringsfrist d. 11. december 2022.

Rektor informerede herefter om, at Slots- og Kulturstyrelsen har igangsat en proces 
om de tilbageværende byggefelter og de arkitektoniske værdier på campus. Universi-
tetet overvejer afsendelse af et brev om at udsætte den proces, indtil fredningen er af-
gjort.

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne af en eventuel områdefredning og tilgange til 
den videre proces. 

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning 
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10. Ændring af forskningsfondens fundats (lukket, beslutningspunkt)

Rektor informerede om, at i henhold til fundats for Aarhus Universitets Forsknings-
fond skal ændring af fundatsen sendes i høring hos Aarhus Universitets bestyrelse.

AUFF har modtaget forhåndstilladelse fra Erhvervsstyrelsen til at gennemføre en lik-
vidation af Auriga Industries A/S og en dertil hørende tilretning af Forskningsfon-
dens fundats. Derudover ønskes en generel opdatering af fundatsen.

Bestyrelsen godkendte ændringsforslagene. 

11. Orientering om rekruttering af ny universitetsdirektør (lukket, oriente-
ringspunkt)

Rektor orienterede om, at processen for rekruttering af en ny universitetsdirektør er 
igangsat. Bestyrelsen forventes at behandle ansættelsen på BM5.

Bestyrelsen drøftede processen for rekruttering og tog orienteringen til efterretning. 

12. Vedtægtsændring (åbent, beslutningspunkt)

Rektor orienterede om, at der foreslås en række ændringer i universitetets vedtægter, 
der alle har formel karakter. Ændringerne knytter sig til etablering af partnerskab for 
børneforskning, terminologi vedr. ph.d.-rådet og muligheden for anvendelse af flere 
kapitalforvaltere.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede vedtægtsændringer. 

13. Eventuelt (åbent, orienteringspunkt)

Formanden orienterede om, at der har været afholdt møder i udpegningsorganet og 
indstillingsorganet. Baggrunden er, at Jens Peter Christensen udtræder af bestyrel-
sen, og at Caroline Søeborg Ahlefeld og Jørgen Carlsens første periode udløber. 

Derefter var der en kort drøftelse af universitetets arbejde på ligestillingsområdet. 

Sidst orienterede formanden om, at der efter BM5 afholdes en middag for at sige far-
vel til Jens Peter Christensen og Connie Hedegaard. Samtidig er det en god mulighed 
for at byde velkommen til den nye formand.

14. Bestyrelsens egen tid (lukket, orienteringspunkt)
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