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Møde torsdag den 21. februar 2019, kl. 13.00 – 17.00 
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM1-2019) 
 
Mødet blev holdt i Emdrup, mødelokale A308 
 
Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),  
Anna Louise Dolan Plaskett, Caroline Søeborg Ahlefeldt,  
Ditte Marie Thomsen, Jens Peter Christensen, Jørgen Carlsen, Karoline Poulsen,  
Steen Riisgaard, Susanne Bødker og Søren Pold 
Desuden deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og  
universitetsdirektør Arnold Boon 
Afbud: Astrid Söderbergh Widding 
Gæster: 
Punkt 5: Chefkonsulent Grith Thagaard Loft (Universitetsledelsens Stab) 
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 

Referat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formanden var forsinket på grund af flyforsinkelse fra New York. Som det længst sid-
dende eksterne medlem af bestyrelsen varetog Steen Riisgaard mødeledelsen for dagsor-
denens punkt 1-5, hvor formanden ankom til mødet.  
 
Steen Riisgaard bød velkommen til de nye medlemmer, som herefter introducerede sig 
selv. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden (åbent) 

 
Dagsordenen blev godkendt 

 
 

2. Godkendelse af referat (åbent) 
 
Referatet godkendes med to rettelser fra de studerende. 
 
Punkt 4 Økonomi: 
Sætningen: 
"De studerende udtrykte bekymring for uddannelsesindtægterne og 2%-besparelserne." 
ændres til: 
"De studerende udtrykte bekymring for uddannelsesindtægterne og 2%-besparelserne i 
forhold til ST og de strategiske satsninger." 
 
 
Punkt 6 Status vedr. udkast til masterplanen: 
 
Der sker en tilføjelse under pkt. 6 med følgende ordlyd: 
 
"De studerende udtrykte bekymring omkring reduktionen af kvadratmeter i forbindelse 
med flytningen fra Fuglesangs Allé, da der allerede er pres på de nuværende antal kva-
dratmeter”.  
 
 



 

 

  

  

Side 2/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

3. Procesplan for ændring af fakultetsstrukturen på fakultetet for Science & 
Technology (åbent) 

Mødelederen gav ordet til rektor, som gennemgik planerne for ændringen af fakultets-
strukturen på ST.  
 
Bestyrelsen bakkede op om processen, der er planlagt til at forløbe frem til juni 2019, og 
om planerne for inddragelse. De to nye dekanstillinger forventes slået op i august 2019 
med tiltrædelse 1. januar 2020. Det er afstemt med processen for den nye strategi, der 
skal løbe fra 2020 til 2025. Bestyrelsen spurgte, om opsplitningen af ST giver anledning 
til overvejelser om at se på den samlede administrative organisering på AU. Rektor gav 
udtryk for, at det ikke var hensigten, men at AU i al almindelighed skal have fokus på 
mere ensartede administrative processer. 
 
 
De studerende bakkede op om planerne og gav udtryk for et ønske om inddragelse i pro-
cessen. Rektor kvitterede for dette ønske. 
 
Der blev spurgt til magtbalancen i universitetsledelsen og om forskydningerne fra fire til 
fem fakulteter vil få indflydelse på balancen. Rektor svarede, at det ikke ville ændre på bil-
ledet af en i dag velfungerende universitetsledelse. 
 
Mødelederen rundede af med følgende kommentarer: 

- Det er nødvendigt med omhyggelighed i den kommende rekrutteringsproces af 
nye dekaner. 

- Det anbefaledes, at opdelingen tager udgangspunkt i faglige sammenhænge. 
 
Mødelederen afsluttede punktet med at spørge ind til ingeniørsatsningen og påvirkningen 
af denne. Rektor svarede, at satsningen pt. kører som aftalt, men at konkurrencesituatio-
nen generelt omkring rekruttering af studerende til ingeniørområdet er en stigende trus-
sel i fremtiden. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte den på bestyrelsesmødet 
fremlagte procesplan for ændring af fakultetsstrukturen på ST. 
 
 
4. Siden sidst (lukket) 

 
Mødelederen præsenterede punktet og tilføjede følgende til det udsendte materiale: 

 Connie Hedegaard er valgt som formand for formandskollegiet, der består 
af formændene for universitetsbestyrelserne. 

 Beskrivelsen af priser, indtag af forskningsmidler mv. vil blive suppleret 
med en årlig opsamling på priser og bevillinger.   

Bestyrelsen stillede spørgsmål til det manglende taxameterløft, som ikke er videreført 
ind i 2020 ved vedtagelsen af finanslov 2019. Rektor svarede, at det er forventningen, 
at det videreføres, men der er ikke klare meldinger fra det politiske niveau. 

Bestyrelsen tog orienteringen om de aktuelle emner til efterretning. 

 
5. Status på strategiprocessen (lukket) 

 
Mødelederen indledte punktet med at opridse, at bestyrelsen på mødet den 13.  
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december 2018 besluttede, at status for strategiarbejdet skulle drøftes på første møde 
i 2019. Rektoratet vil herefter arbejde videre med strategien med henblik på at frem-
lægge et udkast til bestyrelsens seminar den 6.-7. juni 2019.  
 
Rektor gennemgik en præsentation til punktet for at sætte rammen og give en status 
for strategiprocessen.  
 
Bestyrelsen spurgte ind til scope og metode.  
 
Rektor udfoldede den valgte metode, som både indeholder kvantitative og kvalitative 
vurderinger af, hvordan universitetssektoren bevæger sig set ift. den samlede sam-
fundsudvikling. 
 
Status for tidsplan og arbejdsmetode blev opridset, og de overordnede resultater fra 
stakeholderanalysen blev præsenteret. 
 
Bestyrelsen havde spørgsmål omkring support til forskerne ifm. søgning af eksterne, 
og hvordan det fungerer i dag. AU har allerede en del ressourcer til at understøtte for-
skerne, og fremadrettet vil der være fokus på endnu bedre samarbejde og udnyttelse 
af det nuværende ressourcer på tværs af AU. 
 
Efter rektors gennemgang overtog formanden mødeledelsen. 
 
Bestyrelsen tilkendegav, at det kan være svært at skelne AU fra andre universiteter, 
og tilkendegav et behov for at arbejde med, hvad der er AU’s særkende. 
 
Bestyrelsen gav derudover udtryk for, at det var vigtigt fortsat at have fokus på kvali-
tet i uddannelse og forskning og foreslog, at ledelsen går i tættere dialog med de lo-
kalt valgte MF’ere og erhvervslivet evt. i nye formater for samarbejde. 
 
Formanden betonede, at den offentlige profil er vigtig, og at man nok savner ti stærke 
go-to forskere på AU i offentligheden. 
 
Rektor kvitterede for input og foldede tankerne ud omkring AU’s særkende, der bl.a. 
kunne være interdisciplinaritet, øget fokus på internationalisering og AU’s helt speci-
elle campus. 
 
Rektor pointerede, at skellettet for den nye strategi er ”Værdi Gennem Viden”. 
 
Formanden kvitterede for gennemgangen og udtrykte ønske om en reel dialog med 
udgangspunkt i ledelsens forslag på bestyrelsens seminar i juni 2019. Formatet for 
seminaret er vigtigt for den videre proces, og bestyrelsen gav udtryk for gerne at ville 
drøfte AU’s særkende på seminaret. 
 
Formanden opfordrede bestyrelsen til at komme med input til proces og en ekstern 
oplægsholder på seminaret. 
 
Bestyrelsen tog rektoratets udkast til mål og status for strategiprocessen til efterret-
ning. 
 

 
6. Proces for bæredygtighedsstrategi (åbent) 

 
Formanden gav ordet til universitetsdirektøren. 
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Universitetsdirektøren orienterede kort om den tiltænkte proces- og tidsplan  
for udarbejdelsen af en bæredygtighedsstrategi for universitetet: 
 
Det handler om at gøre universitetet mere bæredygtigt. 

 
Bestyrelsen påpegede, at det også vil være yderst relevant, at AU bringer sig selv i spil 
forskningsmæssigt med at gøre verden et bedre sted at være. 
 

 
Bestyrelsen tog orienteringen om proces for bæredygtighedsstrategi til efterretning. 

 

 
7. Campus 2.0: Endelig behandling af masterplan for den fysiske udbygning 

af Aarhus Universitet inkl. bygningsøkonomi (lukket) 

 

Formanden gav ordet til universitetsdirektøren. 

 

Universitetsdirektøren indledte punktet med en kort opsummering af  

behandlingshistorikken vedr. Campus 2.0. og gennemgik dernæst en præsentation af 

punktet med fokus på bygningsøkonomien. 

 

Bestyrelsen bad på sit seneste møde universitetsledelsen om, på BM1-2019 at præ-

sentere en plan for, hvordan universitetet i 2028 kan holde huslejens andel af omsæt-

ningen på samme niveau som i 2018. Universitetsledelsen har udarbejdet to scenarier 

til at imødegå den forventede stigning i huslejen og vurderet de faglige konsekvenser 

heraf. 

 

Universitetsdirektøren præsenterede scenarie 1 og 2 med anbefaling om at bestyrel-

sen godkender bygningsøkonomien for Campus 2.0 med udgangspunkt i scenarie 2. 

 

Det langsigtede perspektiv er at styre efter scenarie 2, jf. indstillingen, og for hver fase 

i udmøntningen af selve masterplanen vurderes det, hvordan eventuelle uhensigts-

mæssige konsekvenser for arbejdsmiljø og studiemiljø i scenariet kan undgås/afhjæl-

pes. 

 

Formanden kvitterede for gennemgangen.  

 

Bestyrelsen kommenterede, at det er helt centralt, at AU satser på sin campus og sik-

rer, at den langsigtede bygningsøkonomi holdes på det budgetterede niveau.  

 

De studerende havde en række indspark med særligt fokus på antallet af studieplad-

ser og med særligt fokus på Fuglesangs Allé, hvor de fandt, at pladsen er trang i dag. 

De studerende mente, at det kan have uheldige konsekvenser, som eksempelvis øget 

frafald, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal studiepladser.  

 

Direktøren gennemgik de forskellige initiativer omkring fortætning på BSS, og 

nævnte at antallet af studiepladser forventes at være uændret ifm. flytningen. 
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Der var spørgsmål fra bestyrelsen omkring fleksibilitet, hvis fx antallet af studerende 

falder yderligere. Direktøren svarede, at universitetet har mulighed for at fraflytte 

bygninger, så tilpasninger kan ske. Direktøren supplerede, at der generelt er god 

stemning blandt medarbejderne omkring planen. 

 

De studerende kan først godkende planen, hvis der sker en løbende inddragelse af be-

styrelsen undervejs. Rektor deler de studerendes opmærksomhed på studiepladser og 

tilkendegav, at der vil ske inddragelse undervejs i processen, idet hver fase skal igen-

nem bestyrelsen til beslutning. Direktøren fulgte op med tilsagn af høj grad af invol-

vering.  

 

Bestyrelsen  

- godkendte masterplan for den fysiske udvikling af Aarhus Universitet 

- godkendte det 10-årige bygningsbudget, jf. scenarie 2, for realisering af ma-

sterplanen for den fysiske udvikling af Aarhus Universitet 

- fik tilsagn om, at der løbende skal ske en vurdering med særligt fokus på stu-

diemiljø/ og – pladser, herunder særligt fokus på inddragelse i processerne. 

 

 

8. Uddannelsesberetning 2018: Opfølgning på årets uddannelseskvalitets-

processer (åbent) 

 
  
Som opfølgning på de årlige uddannelseskvalitetsprocesser præsenteres  
bestyrelsen årligt for uddannelsesberetning.  
 
Prorektor orienterede om processerne omkring uddannelsesberetningen og de  
indholdsmæssige resultater og universitetsledelsens konklusioner heraf. 
 
Prorektor orienterede derudover om, at der i det kommende år vil være fokus på ud-
dannelsesrelaterede mål i den strategiske rammekontrakt via re-design af undervis-
ningsforløb med fokus på mere og bedre anvendelse af læringsteknologi samt bedre 
forberedelse af de studerende til arbejdsmarkedet gennem flere specialesamarbejder 
og projektorienterede forløb. 
 
Bestyrelsen spurgte til arbejdet med #MeToo. Prorektor fortalte om de nye tiltag, 
som har fokus på det konkrete operationelle med at forebygge og håndtere området 
mere end at lave retningslinjer.  
 
Der arbejdes på meritering af frivillighedsarbejde under studierne, hvilket bestyrel-
sen bakkede op om. 
 
De studerende gav udtryk for, at det er problematisk, at AU’s egne målinger af studie-
miljø fravælges til fordel for det læringsbarometer. Prorektor fortalte, at det stort set 
er de samme spørgsmål, som er i det nationale spørgeskema og, at den enkelte ud-
dannelse får egne data. 
 
Bestyrelsen tog uddannelsesberetningen og universitetsledelsens  
ledelsespåtegning til orientering og roste værktøjet. 
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9. Justering af interne dokumenter (åbent)  

A. Aarhus Universitets valgregler 
B. Bestyrelsens forretningsorden 

 
Formanden indledte med at sætte konteksten for punktets behandling. 

 
Jens Peter Christensen havde en bemærkning til forretningsordenen formuleringen § 
2, stk. 2, om stedfortræders forfald.  

  
Formuleringen ændres fra ”…får forfald…” til ” Hvis stedfortræderen udtræder af be-
styrelsen foretages nyvalg af en stedfortræder”.  
  
 
Bestyrelsen  

A) godkendte de foreslåede justeringer i Aarhus Universitets valgregler. 
B) godkendte den justerede forretningsorden, inkl. den forslående ændring. 

 

 
10. Valg af stedfortræder for formanden (åbent) 
 
Formanden indledte med at sætte konteksten for punktets behandling og 
 redegjorde for, at der skal udpeges en ny stedfortræder for bestyrelsesformanden  
efter Peder Tuborghs formelle udtræden af bestyrelsen den 31. januar 2019. 
  

Formanden redegjorde for stedfortræderens opgaver: 
 Deltage sammen med formanden i formøder med rektoratet. 
 I formandens evt. fravær leder stedfortræderen bestyrelsesmødet. 
 I tilfælde af formandens forfald overtager stedfortræderen midlertidigt de 

funktioner, der er tillagt formanden. 
 

Bestyrelsen bakkede op om valget af Steen Riisgaard som stedfortræder for forman-
den blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen. 
 
 
11. Bestyrelsens mødeplan 2020 (åbent) 
 
Formanden præsenterede udkast til mødeplan for 2020 og gjorde opmærksom på, at 
bestyrelsen tidligere har besluttet mødeplan for 2019. 

 
Formanden gjorde endvidere bestyrelsen opmærksom på, at BM2-2019 flyttes fra 11. 
april 2019 til 25. april 2019. 

 
 

Bestyrelsen godkendte den samlede mødeplan med ændring af mødet den 11. decem-
ber 2020, der flyttes til den 9. dec. 2020 

 
 
12. Eventuelt (åbent) 

 

Der var dialog om omfanget af bestyrelsesmaterialet og bestyrelsen gav udtryk for øn-

ske om yderligere præcisering af materialet ift. læsning bilag mv. 
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13. Bestyrelsens egen tid (lukket) 


