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Møde onsdag den 5. april 2017, kl. 13.00-17.00 i Aarhus Universitets  
bestyrelse (BM 2-2017)  
 

Mødet holdtes i Frandsensalen 
 

Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),  
Peder Tuborgh (næstformand), Anna Louise Dolan Plaskett, Gitte Ørskou, Jens Peter 
Christensen, Lieve Vermeulen, Margareta Wallin Peterson, Steen Riisgaard, Sune Koch 
Rønnow, Susanne Bødker og Søren Pold 
Afbud: Gitte Ørskou, Steen Riisgaard 
Desuden deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdi-
rektør Arnold Boon 
Gæster:  
Punkt 5: Rigsrevisionen: Helle Wonge og Henrik Lange. Institutionsrevisor, PriceWa-
terhouseCoopers: Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen.  
Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen, AU Økonomi og Bygninger  
Punkt 8: Dekan Lars Bo Nielsen, Health 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab 

 
Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 

Formanden bød velkommen og bad om eventuelle bemærkninger til dagsorde-
nen.  
 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen, der herefter blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat (bilag) 
 

Formanden tilkendegav et ønske om, at referaterne fremover også indeholder en 
gengivelse af de væsentligste af de temaer, der blev drøftet i forbindelse med de 
enkelte dagsordenspunkter.  
 
Hun bad om eventuelle bemærkninger til referatet. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet, der herefter blev godkendt. 

 
3. Siden sidst (bilag)  

 
Formanden oplyste, at formålet med punktet er at give bestyrelsen og rektoratet 
mulighed for at orientere hinanden om aktuelle sager. Formandens og rektoratets 
orienteringer om sager, der er kendt på tidspunktet for udsendelsen til bestyrel-
sesmødet, sker ved udsendelse af en sagsfremstilling til punktet. 
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Formanden orienterede herudover om:  
 
• Danske Universiteters fælles høringssvar vedrørende ændringen af universi-

tetsloven – bedre rammer for ledelse (”styringsreform”) 
 
• Et eventuelt samarbejde mellem AU og Constructive Institute (CI). 
 
Berit Eika orienterede om: 
 
• Status for institutionsakkreditering. 

Der var ikke yderligere orienteringspunkter. 

Bestyrelsen tog orienteringen om de aktuelle emner til efterretning. 
 

4. Strategiopfølgning 2016 (bilag) 
 

A. Opfølgning på de strategiske satsninger (bilag) 

Brian Bech Nielsen præsenterede punktet og oplyste i den forbindelse bl.a., at be-
styrelsen i 2016 vedtog følgende strategiske satsninger som en del af beslutningen 
om ændring af Aarhus Universitets dimittendprofil:  

• Etablering af nationalt center for skoleforskning 
• Styrkelse af businessområdet 
• Profiltilpasning på Arts 
• Uddannelse af flere ingeniører 
• Åbning af sundhedsvidenskab mod industrien 
• Karriereklar. 

Bestyrelsen har tidligere besluttet at følge op på implementeringen af satsnin-
gerne én gang årligt og første gang på dette møde. 

Opfølgningen vil ske i form af de udsendte skemaer med en opdeling i definition 
(fokus for den strategiske satsning), indikatorer (hvordan følges der op på den 
strategiske satsning), mål for 2017 (status pr. 1. marts 2017 angivet med ”trafik-
lys”) og forhindringer eller ubekendte. 2017 er et indfasningsår, og der vil således 
først blive præsenteret resultater for de strategiske indikatorer på BM 2-2018.  

Han henviste til de udsendte skemaer og oplyste, at implementeringen af de stra-
tegiske satsninger forløber som planlagt, og at status for målene for 2017 således 
er tilfredsstillende.  

Rektoratet følger op på implementeringen tre gange årligt og første gang i maj 
2017, og fokus vil i den forbindelse være at se på implementeringen i et 3-6 måne-
ders perspektiv.   

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med afrapporteringsformen og bemærkede, at de 
så frem til de kommende opfølgninger på de strategiske satsninger.  
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B. Årlig strategiopfølgning (bilag) 

Brian Bech Nielsen præsenterede punktet og oplyste bl.a., at de indikatorer, der 
indgår i strategiopfølgningen, består af udviklingskontraktens indikatorer samt 
en række strategiindikatorer, så den samlede strategiopfølgning afspejler bredden 
i universitetets aktiviteter. 

Han oplyste endvidere, at en gennemgang af de 25 indikatorer på universitets- og 
fakultetsniveau viser, at Aarhus Universitet overordnet bevæger sig i den rigtige 
retning. 

Det fremgår således af strategiopfølgningsrapporten, at Aarhus Universitet helt 
eller delvist opfylder målene for størstedelen af de 25 indikatorer. 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med strategiopfølgningen, herunder at opfølg-
ningen også fremhævede udfordringen.  

Bestyrelsen drøftede også baggrunden for valget af nogle af indikatorerne, lige-
som bestyrelsen drøftede resultatet på indikatorerne om samarbejde med er-
hvervslivet, hjemtag af eksterne midler og forskningsimpact. 

Bestyrelsen tog herefter den årlige strategiopfølgning til efterretning. 

5. Økonomi (bilag) (lukket) 
 
A. Udkast til årsrapport 2016, revisionsprotokollat for Aarhus Uni-

versitet og Rigsrevisionens afrapportering af Aarhus Universitets 
regnskab 2016 (bilag)  
 

B. Regnskab 2016 (bilag)  

Arnold Boon præsenterede punktet og oplyste bl.a., at regnskabet for 2016 udvi-
ser et overskud på næsten 200 mio. kr. mod et budgetteret resultat i balance. 

Baggrunden er bl.a. et overskud på den almindelige drift på 153 mio. kr., der skyl-
des uforudsete positive udviklinger på indtægtssiden, herunder navnlig flere ud-
dannelsesindtægter, men også renteindtægter, returnerede energiafgifter m.v. 

Stigningen i uddannelsesindtægterne skyldes en meraktivitet som følge af frem-
driftsreformen. 

Medvirkende til overskuddet var også, at der som følge af meraktiviteten i økono-
mirapport 3 var indsat en forventning om, at budgetlovens mulighed for takstre-
duktionerne ville blive bragt i anvendelse, og at universitetet ville blive pålagt en 
fremdriftsbøde.  

Først i november 2016 udmeldte Uddannelsesministeriet imidlertid de endelige 
takster og oplyste i den forbindelse, at der ikke ville blive tale om taksreduktioner 
eller fremdriftsbøde. 



 
 

  
  

Side 4/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Han oplyste endvidere, at der samlet set havde været god kontrol med omkost-
ningssiden, mens indtægtssiden som nævnt havde givet nogle positive afvigelser i 
løbet af året.  

Han foreslog i den forbindelse, at den del af egenkapitalen, der overstiger 10 pct. 
af omsætning, disponeres med 130 mio. kr. til strategiske satsninger på fakulte-
terne og 76 mio. kr. til tværgående strategiske satsninger. De tværgående strategi-
ske satsninger vil blive drøftet nærmere på BM 3-2017. 

Bestyrelsen drøftede herefter kort disponeringen af den del af egenkapitalen, der 
overstiger 10 pct. af omsætningen, ligesom bestyrelsen drøftede kommunikatio-
nen af oplysningen om overskuddet.  

Statsautoriseret revisor Claus Jacobsen orienterede herefter om resultaterne af 
revisionen og henviste i den forbindelse til det udsendte revisionsprotokollat om 
årsrapporten. Revisionen havde ikke givet anledning til forbehold.  

Helle Wonge og Henrik Lange, begge Rigsrevisionen, omtalte bl.a. opfølgningen 
på Rigsrevisionens temarevision, der blev behandlet i bestyrelsen på BM 1-2017.  

De udtrykte i den forbindelse tilfredshed med den godkendte politik og strategi 
for investering i underliggende virksomhed i forbindelse med kommercialisering 
af forskningsresultater. 

Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet og underskrev årsrapport 2016 og re-
visionsprotokollatet.  

6. Overdragelse af Aarhus Universitets biblioteksfunktion til Det Kgl. 
Bibliotek (bilag)  
 
Arnold Boon præsenterede punktet og oplyste bl.a., at universitetet i lyset af be-
styrelsens beslutning på BM 5-2016 om at arbejde videre med overdragelsen bl.a.  
har gennemført to høringer på fakulteterne over aftalegrundlaget, der ligeledes 
har været drøftet med AU’s biblioteksmedarbejdere og studenterrepræsentanter 
samt i samarbejdsudvalg på flere niveauer. 
 
Han oplyste endvidere, at biblioteksmedarbejdere og fagmiljøer i den forbindelse 
havde udtrykt bekymring for, om det nuværende serviceniveau og nærheden til 
forskere og studerende kan opretholdes efter en overdragelse.  
 
På den baggrund har universitetsledelsen justeret aftalegrundlaget væsentligt, så-
ledes at AU fortsat skal have afgørende indflydelse på prioriteringer vedrørende 
serviceniveau og kvalitet (styring), at parterne skal understøtte den daglige nær-
hed mellem forskere, studerende og biblioteksmedarbejdere (nærhed), og at der 
skal være mulighed for at opsige samarbejdet (hjemtagelse). 
 
 
 



 
 

  
  

Side 5/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Han oplyste endvidere, at overdragelsen ikke– fraset allerede aftalte besparelser 
– vil ændre serviceniveauet for forskere og studerende og øvrige biblioteksbru-
gere, og at biblioteket også fortsat vil være lokalt forankret med betjeningssteder 
på hvert fakultet. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter bl.a., hvordan det sikres, at nærheden mellem bibli-
oteket og brugerne sikres, ligesom de økonomiske vilkår for aftalen blev drøftet 
nærmere.  

Bestyrelsen tiltrådte herefter, at biblioteksfunktionen overdrages til Det Kgl. Bib-
liotek. 

7. Justering af Aarhus Universitets valgregler 

Mads Niemann-Christensen oplyste, at den foreslåede ændring af valgreglerne er 
en konsekvens af sammenlægningen i efteråret 2016 af Institut for Odontologi og 
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) til Institut for Odontologi og 
Oral Sundhed som følge af bestyrelsens beslutning på BM 6-2015. 

I forbindelse med fusionen skal der nedsættes et nyt studienævn for klinikassi-
stentuddannelsen og uddannelsen til klinisk tandtekniker, og ændringen af valg-
reglerne består således i, at medarbejdere på instituttet skal have adgang til at 
stemme og blive valgt ved dette valg. 

Bestyrelsen godkendte justeringen af Aarhus Universitets valgregler. 
 
8. Præsentation af ny dekan på Health Lars Bo Nielsen 

 
Brian Bech Nielsen præsenterede den nye dekan på Health, Lars Bo Nielsen, som 
tiltræder den 1. april 2017. Bestyrelsen bød dekanen velkommen.  

 
9. Eventuelt 
 

Der var ingen drøftelser under dette punkt. 
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