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Møde torsdag den 13. december 2018, kl. 13.00-17.00  
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM5-2018) 
 
Mødet holdes i Frandsensalen 
 
Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),  
Peder Tuborgh (næstformand), Anna Louise Dolan Plaskett, Astrid Söderbergh Widding, 
Gitte Ørskou, Jens Peter Christensen, Line Dam Westengaard, Michael Bohn Faldborg,  
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 1 - 11: Nyvalgte studenterrepræsentanter til AU’s bestyrelse:  
Ditte Marie Thomsen 
Punkt 4: Vicedirektør for AU Økonomi og Bygninger, Niels Jørgen Rasmussen 
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 

Referat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Inden mødets start blev der sagt velkommen til en af de to nye studenterrepræsentanter 
Ditte Marie Thomsen fra 2019, som deltog som gæst på BM5. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden (åbent) 
 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
2. Godkendelse af referat (åbent) 
 
En mindre ændring:  
Jens Peter Christensen var ikke tilstede på mødet den 1. oktober, som ellers angivet. 
 
Med denne ændring blev referatet godkendt.  
 
  
3. Siden sidst (lukket)  
 
Formanden introducerede punktet. 
 
Det udsendte materiale til punktet blev suppleret med en mindre række mundtlige orien-
teringer og uddybende drøftelser. 
 
Formanden havde været til møde med ministeren om opfølgning på rammekontrakten, 
nye prisvurderinger af universiteternes bygninger som grundlag for huslejeberegning og 
dimensionering af engelsksprogede uddannelser. 
 
Rektor gav en uddybning af temaet omkring dimensionering af engelsksprogede uddan-
nelser og selve processen internt på Aarhus Universitet. 
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Der var efterfølgende et spørgsmål omkring håndtering af retskravet i forbindelse med 
lukning af uddannelser. Rektor oplyste, at der arbejdes på en løsning, så det ikke kommer 
til at give problemer. 
 
Dernæst var der et spørgsmål omkring udveksling af internationale studerende, og om det 
har betydning. Rektor oplyste, at det ikke har betydning, og at hensigten er at øge udveks-
lingen yderligere. 
 
Rektor gav en status på problemstillingen omkring sidefagsnormering og arbejdet med at 
rette op på interne fejl. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Af andre temaer blev nævnt, at rektor er indtrådt i bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland, 
og prorektor gav en orientering om fleksibilitetsreformen og betydning for AU. 
 
Bestyrelsen spurgte ind til universitetets fald på den internationale rangliste THE. Rektor 
oplyste, at AU ligger stabilt på indikatorerne, men generelt bliver det sværere at fastholde 
placeringerne på listen blandt andet på grund af især asiatiske universiteter, der rykker op 
på listen. 
 
Afslutningsvis blev undersøgelsen af uønsket seksuel opmærksomhed rettet mod stude-
rende på de danske universiteter drøftet. Universitetet har allerede gjort en stor indsats 
for at øge beredskabet på feltet og har fokus på, at det er uacceptabelt med krænkelser af 
denne art. Det anerkendte bestyrelsen, men opfodrede samtidig ledelsen til at arbejde 
endnu mere intensivt med opgaven. 
 
 
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 

 

 
4. Økonomi (lukket) 

A. Budget 2019 
B. Investeringspolitik 

 
 
Formanden gav ordet til direktøren. 
 
Universitetsdirektøren gennemgik kort den sidste økonomirapport. Der er sket en 
mindre forbedring siden sidste afrapportering i oktober. Der er stadigvæk et negativt 
resultat, men det balancerer omkring nullet. 
 
Herefter gennemgik direktøren budget 2019. 
 
De vigtigste budskaber var: 
- Finanslovstilskuddet ligger på samme niveau i budgetperioden. 
- Vækst i de eksterne tilskud. 
- Periode med forbrug af egenkapitalen, hvor der gennem strategiske satsninger 

sker en nedbringelse af egenkapitalen. 
 
Der er underskud i alle årene, hvorfor væksten i antal ansatte skal være kontrolleret. 
Det er en svær balancegang i forhold til rekruttering, idet den forventede vækst efter-
følgende skal sikres blandt andet via øget hjemtag af eksterne midler.  
 
 
Usikkerheder i budgettet: 
- Studieeffektivitet/reduktion af frafald. 
- International dimensionering. 
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- Forhøjelse af den laveste STÅ-takst gælder formelt kun for 2019.  
- Eksterne tilskud er eneste indtægtskilde med vækst.  
- Campus 2.0 og bygningsomkostninger. 
- SEA-reform og revurdering af bygninger. 
- Konkurrenceudsættelse af myndighedsopgaver. 
 

Bestyrelsen spurgte ind til balancen mellem VIP og TAP, og om øgede forskningsaktivite-
ter kræver øget TAP understøttelse? Direktøren bemærkede, at øget digitalisering og ef-
fektivisering generelt har skabt mulighed for, at administrationen har taget flere opgaver 
ind de sidste år. 

 
Bestyrelsen opfordrede til fokus på løbende opfølgning i forhold til de underliggende ten-
denser som for eksempel, om indtaget af eksterne midler følger forventningerne og om-
sættes til øget aktivitet. 
 
Der blev spurgt til, om bevillingsreformen får indflydelse på, om ST kan få ansat nok 
VIP’er til at sikre væksten i antal studerende inden for digitaliseringssatsningen og inge-
niørsatsningen? 
 
Direktøren anerkendte, at bevillingsreformen skaber usikkerhed, men slog fast, at sats-
ningen fastholdes – dog med knap så hurtig indfasning af ingeniørsatsningen som først 
antaget. 
  
De studerende udtrykte bekymring for uddannelsesindtægterne og 2%-besparelserne i 
forhold til ST og de strategiske stasninger. 
 
Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med budgettet, og budget 2019 blev godkendt. 

 
 
4.b.  Investeringspolitik 
 
Direktøren indledte punktet med at forklare ændringerne. 
 
Formanden bad om en justering omkring tærskelværdi. AU Økonomi ændrer teksten som 
ønsket. 
 
Bestyrelsen tiltrådte investeringspolitikken med de forslåede ændringer og bemyndigede 
bestyrelsesformanden og universitetsdirektøren til at gennemføre et udbud på investe-
ringsrådgivning. 
 
 
5. Institutionsrevisors protokollat af forberedende revisionsarbejder  

(lukket) 
 
Institutionsrevisors protokollat havde særlig fokus på it sikkerhed og AU’s indkøb og 
overholdelse af indkøbspolitikken. Direktøren underrettede bestyrelsen om, at AU i 2019 
vil lave flere stikprøver i forhold til sikring af overholdelse af indkøbspolitikken. 
 
 
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og underskrev protokollatet på mødet. 

 
 

6. Campus 2.0: Status vedr. udkast til masterplan for den fysiske udbygning  
af Aarhus Universitet inkl. økonomiske konsekvenser og den gennem-
førte inddragelsesproces (lukket) 
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Formanden indledte punktet og fremhævede, at på dagens møde ville bestyrelsen få en 

status inden endelig vedtagelse i februar 2019 på BM1. 

 

Universitetsdirektøren gennemgik præsentationen til punktet og bemærkede nedenstå-

ende i forhold til punktets tre underpunkter.  

 

Ad. A: Masterplanen  

Masterplanen er justeret efter bestyrelsens bemærkninger på BM2-2018 og mindre plan-

lægningsmæssige ændringer i løbet af året.  

 

C) Inddragelsesprocessen.  

Masterplanen har siden sommer været i intern høring på AU. Brugerinddragelsesproces-

serne på de fire fakulteter har været omfattende og forskellige, hvilket afspejler forskelle i, 

hvordan fakulteterne berøres af masterplanen. Det har været en positiv og velgennemført 

proces med høj deltagelse af både ansatte og studerende. Overordnet set har der været op-

bakning til linjerne i masterplanen. Der er indkommet en lang række interessante og 

brugbare forslag, som vil blive inddraget i de kommende planlægningsprocesser.  

 

B) De økonomiske konsekvenser af masterplanen,  

 

Der er særligt fokus på økonomien, da noget tyder på, at AU fremover kommer til at an-

vende en større andel af budgettet til bygninger. 

 

Som indledning gennemgik direktøren en række tal, der sammenlignede AU’s niveau med 

de andre universiteter i Danmark. AU ligger fornuftigt lige nu, men forventer altså øget 

forbrug til bygninger – husleje og drift. 

 

Årsagerne ligger forskellig steder. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris stiger ved ind-

flytning i Universitetsbyen, og AU’s øgede aktivitet vil være inden for de ”våde” områder, 

hvor kvm.-prisen er dyrere end ”tørre”. 

  

Bestyrelsen bemærkede følgende: 
- Særligt fokus på flytningen fra Fuglesangs Allé, hvor det ser ud til at flytningen vil 

medføre en reduktion i antal kvadratmeter til de studerende. 
- Huske Katrinebjerg, hvor der i dag mangler noget stemning.  
- Inddragelsesprocessen på Navitas, som har virket knap så god. 

 
Rektoratet svarede, at Katrinebjerg også bliver udviklet over de næste 5-8 år. I forhold til 
Navitas, havde der har været en overordnet inddragelse på ST, men der vil ske en lokal 
inddragelse i forhold til at finde konkrete løsninger omkring de konkrete flytninger om-
kring Navitas.  
 

Rektoratet bemærkede derudover, at universitetet kommer til intensivt at arbejde med 

øget tværgående fokus og bedre udnyttelse af kvadratmeter, herunder fortætning. Rekto-

ratet tager således udfordringen omkring øgede bygningsudgifter alvorligt. Behovet ser 

formentlig også anderledes ud, hvad angår ændrede undervisningsformer og måder at ar-

bejde på, når AU ser 5-10 år frem. 
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Formanden opfordrede til scenarier ift. den fremtidige økonomi og særlig fokus på udnyt-

telse over døgnet. 

 

Bestyrelsen understregede på ny ønsket om at huslejeudgifternes andel af AU’s samlede 

ikke bør stige. Af samme grund ønsker bestyrelsen til det kommende møde at se alterna-

tive beregninger. 

 

Bestyrelsen havde fokus på en større udnyttelsesgrad af faciliteterne bl.a. ved at bruge fa-

ciliteterne i flere timer - dette er en vigtig pointe, som bør afspejles i referatet. 

 

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. 

 

Bestyrelsen tog status til efterretning, bakkede forsat op om visionen for campus 2.0 og 

understregede, at fokus skal være på høj kvalitet og holdbarhed i det samlede projekt.  

Bestyrelsen bad ledelsen om til BM 1 at fremlægge de økonomiske analyser for campus 

2.0. Derudover bad bestyrelsen om en fornyet beskrivelse af udviklingen af de bygnings-

udgifter og disses andel af budgettet. Dette skal diskuteret videre på BM 1. 

 

 

 

 
7. Status for forskningsfrihedsfrihedsundersøgelse (lukket) 

 

Rektor orienterede om status for forskningsfrihedsundersøgelsen og de foreløbige, 

endnu ikke-offentliggjorte resultater af forskningsfrihedsundersøgelsen og gennemgik en 

kort præsentation til punktet. Helt overordnet ser den overordnede konklusion ikke ud til 

at afvige fra Politikkens analyse fra vinteren 2018. 

 

 

Input fra bestyrelsen: 
- Opfordring til også at styrke kommunikationen til opdragsgiverne omkring AU’s 

holdning til forskningsfrihed. 
- Svarprocenten synes lav, men undersøgelsen er valid. 
- Dialog omkring hvad er pres, og hvor går grænserne i dagligdagen ved for eksem-

pel at bruge eksempler på, hvordan pres kan se ud og håndteres. ”Pres” kan også 
ligger i den naturlige akademiske debat. 

 

 

 

Formanden kvitterede for undersøgelsen og ser gerne, at bestyrelsen årligt modtager en 

form for statusrapport på området. 

 

Bestyrelsen tog orientering om status for forskningsfrihedsfrihedsundersøgelse til efter-

retning. 

 



 

 

  

  

Side 6/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 
 

8. Aftaler om myndighedsbetjening (lukket) 

 
Rektor gav en status for:  
 
1) Rammeaftalen med Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) om forskningsbaseret myn-
dighedsbetjening.  
 
2) Den forskningsbaserede myndighedsbetjening som forretningsområde.  

 

Aftalen gælder frem til 2022. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og bestyrelsesformanden bemyndigedes til 
at underskrive den færdige rammeaftale.  

 
 
9. Aarhus Universitets engagement med Danske Bank (lukket) 
 
Som opfølgning på den aktuelle debat om Danske Bank havde bestyrelsesformanden bedt 
om en særskilt drøftelse af AU’s engagement med Danske Bank.  
 
Universitetsdirektøren orienterede bestyrelsen om, AU’s engagementet med Danske Bank 
vedr. bankforretninger primært består af følgende tre elementer:  
1) Løbende bankforretninger gennem Statens koncernbetalinger via Danske Bank.  
2) Mindre bankkonti til valutakonti og konti knyttet til udsalgssteder f.eks. kantiner og 
webshops mv.  
3) Formueforvaltning.  

 
Bestyrelsen drøftede AU’s engagement med Danske Bank.  
 

Bestyrelsen bakkede op om, at AU ikke ændrer på sit engagement med Danske Bank, men 

nøje følger sagen om Danske Bank, herunder om det i forbindelse med udbuddet af kapi-

tal-forvaltningen i forår 2019 skal have konsekvenser for det fortsatte samarbejde. 

 

 
10. Bestyrelsens selvevaluering (lukket) 
 
Ikke taget referat under dette punkt. 
 
 
11. Eventuelt (åbent) 

 
Formanden orienterede om sit ønske en bæredygtighedsstrategi og bad rektoratet om at 
igangsætte en inddragende proces herom på universitetet. Temaet kan også komme på 
bestyrelsens strategiseminar i juni 2019. 
 
Formanden ønskede et dobbeltfokus: 1) Den største effekt ved at omlægge mod mere bæ-
redygtighed på AU og 2) Bidrage til at finde løsninger via forskningen. 

 
Til bestyrelsesmødet i februar kommer ledelsen med en procesbeskrivelse. Rektor bak-
kede op om ønsket og ser også arbejdet som en todeling. 
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Afslutningsvis takkede formanden for indsatsen til de afgående medlemmer Peder Tu-
borgh og Gitte Ørskou samt de to studenterrepræsentanter Line Dam Westengaard og Mi-
chael Bohn Faldborg. 


