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Mødet tirsdag den 12. december 2017, kl. 13.00 – 17.00 i  
Aarhus Universitets bestyrelse (BM 5-2017) 
 
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: Connie Hedegaard (formand) og Jens Peter Christensen 
Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og  
universitetsdirektør Arnold Boon 
Gæster:  
Punkt 1-9: Nyvalgt medlem af bestyrelsen Line Dam Westengaard 
Punkt 4-5: Vicedirektør for AU Økonomi og Bygninger, Niels Jørgen Rasmussen 
Punkt 5: Statsautoriseret revisor Henrik Kragh og statsautoriseret revisor Claus 
Lindholm Jacobsen 
Punkt 6: Specialkonsulent Kirsten Brusgård, Universitetsledelsens Stab 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden (åben) 
 

Næstformanden bød velkommen og orienterede om, at formanden havde måt-
tet melde afbud til mødet.  

 
Han bød velkommen til Line Dam Westengaard, der deltog som gæst i mødet 
som kommende studenterrepræsentant i bestyrelsen.  

 
Han orienterede om, at det ellers berammede punkt om udmøntning af ”bedre 
rammer for ledelse” er udsat til BM 1-2018, fordi fortolkning afventes fra mi-
nisteriet. Og om at Margareta Wallin Peterson, hvis udpegningsperiode udlø-
ber den 30. juni 2018, har indvilget i at lade sig forlænge, indtil udmøntningen 
har fundet sted.  

 
Han bad om eventuelle bemærkninger til dagsordenen. Bestyrelsen godkendte 
dagsordenen. 

 
2. Godkendelse af referat (åben) 

 
Der var ikke modtaget bemærkninger til referatet.  
 
Næstformanden bad om eventuelle bemærkninger til referatet. Bestyrelsen 
godkendte referatet 
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3. Siden sidst (lukket) 

 
Næstformanden præsenterede punktet, herunder at formålet med punktet er at 
give en gensidig orientering om aktuelle sager. Orienteringen sker så vidt mu-
ligt på skriftligt grundlag gennem den udsendte sagsfremstilling.  

Rektor orienterede herudover om: 

• Regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi 
 

• Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet  
 

• Aktuel status på myndighedsområdet 
 

• Orientering fra Disruptionrådets møde om fremtidens kompetencer. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

4. Budget 2018 (lukket) 
 

Universitetsdirektøren oplyste, at budgettet for 2018-2021 viser en meget sta-
bil udvikling på både indtægts- og udgiftssiden. Sammenholdt med tidligere 
års budgetter er det udtryk for en positiv udvikling. Faldet i indtægter er ikke 
så kraftigt som forventet i budgetterne for 2016-2019 og 2017-2020. Forkla-
ringen på den positive udvikling er bl.a. mindre fremdriftsbøde, forbedret stu-
dieeffektivitet og deraf flere STÅ samt flere eksterne midler. 
 
Han oplyste dernæst, at det offentlige forskningsbudget forventes at stige i de 
kommende år som følge af stigningen i BNP. Dette vil medføre øgede bevil-
linger til statslige forskningsfonde og puljer. Universitetets budgetterede for-
brug af eksterne midler reflekterer denne udviking med en forventet stigning i 
eksterne midler på ca. 7 % i budgetperioden. 
 
Han oplyste endvidere, at der med det permanente omstillingsbidrag på 2% 
skal effektiviseres væsentligt. Der arbejdes således løbende med optimering af 
både uddannelser, administration og bygningsanvendelse, så kerneydelsens 
kvalitet kan opretholdes, men i længden vil takstreduktioner på 2% årligt slå 
mere og mere igennem på det, universitetet kan tilbyde de studerende og der-
med samfundet. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter bl.a. muligheden for på et kommende bestyrel-
sesmøde at modtage en oversigt over status for de indtil nu vedtagne strategi-
ske satsninger.  
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Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2018.  
 

5. Institutionsrevisors protokollat af forberedende revisionsarbejder (luk-
ket) 
 
Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen gennemgik hovedpunkterne 
i protokollatet om forberedende revisionsarbejder 2017.  
 
Han oplyste i den forbindelse, at Aarhus Universitets regnskabssystemer som 
helhed giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsregnskabet, og at 
revisionen ikke har bemærket forhold, der kan give anledning til forbehold el-
ler supplerende oplysninger. 
 
Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning og underskrev det.  

 
6. Digitaliseringssatsningens indsatsområde 2: Educational IT (åben) 

 
Prorektor præsenterede indsatsområdet og oplyste i den forbindelse bl.a., at 
udvikling af teknologi og pædagogik, der styrker anvendelsen af IT i uddan-
nelserne (Educational IT), er 2. indsatsområde af den samlede digitaliserings-
satsning, som bestyrelsen tilsluttede sig på BM 3-2017. 
 
Satsningen skal med de studerende i centrum og med campus som udgangs-
punkt styrke og forny den forskningsbaserede undervisning med teknologi 
som katalysator, herunder bl.a. gennem bedre strukturer omkring de studeren-
des læring og ved bedre at udnytte muligheder for aktiverende undervisnings-
former og feedback.  
 
Hun oplyste endvidere, at sigtelinjerne for EDU-IT er bedre læringsresultater, 
øget studieintensitet og fastholdelse, og en styrket position for universitetet på 
uddannelsesområdet.  
 
Første del af satsningen kommer til at bestå af en tilpasning og videreudvik-
ling af Blackboard for i højere grad at indfri platformens potentiale som en 
forudsætning for det videre arbejde med sigtelinjerne.  
 
Satsningen har derudover tre hovedelementer, herunder re-design af et væsent-
ligt antal undervisningsforløb, tilpasning, udvikling, til- og indkøb samt inte-
gration af læringsteknologier, samt kompetenceudvikling og anderkendelse af 
excellent undervisning.  
 
Hun oplyste dernæst, at der med satsningen etableres en fælles, koordinerende 
udviklingsenhed (EDU-IT Hub), der skal understøtte og samarbejde med de 
universitetspædagogiske enheder, udvikle, teste og implementere læringstek-
nologier, øge og supportere tilgængeligheden af læringsplatformen, facilitere 
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udvikling af modeller for re-design af undervisning, stille fælles videoproduti-
onsfaciliteter til rådighed, oprette og koordinere anvendelsen af eksperimentelt 
undervisningslokale samt forestå projektledelse af EDU-IT. 
 
Hun oplyste endeligt, at den strategiske ledelse af satsningen skal forankres 
hos prorektor og Udvalget for Uddannelse, og at satsningen foreslås realiseret 
med en investering på 60 mio. kr. fra universitetsledelsens strategiske midler 
(USM) i perioden 2018-2023.  
 
Bestyrelsen drøftede herefter navnlig spørgsmålet om vigtigheden af inddra-
gelse af ansatte og studerende i fagmiljøer og studienævn i forbindelse med 
udrulningen af satsningen, ligesom bestyrelsen drøftede anvendelsen af Black-
board som en forudsætning for arbejdet med satsningen. Der blev her peget på 
et behov for inddragelse i udviklingen af læringsplatformens brugergrænse-
flade.  

Bestyrelsen drøftede endvidere vigtigheden af at fokusere på kvaliteten af de 
re-designede kurser, og gjorde opmærksom på, at det vigtigste er processen 
med gennemgang af kurser fremfor antallet af kurser, der re-designes. Studen-
terrepræsentanterne indstillede tillige, at man i arbejdet med at udbrede EDU-
IT på Aarhus Universitet forholder sig til de etiske problemstillinger i tilknyt-
ning til learning analytics. 

Bestyrelsen vedtog herefter satsningen og besluttede i den forbindelse at af-
sætte 60 mio. kr. i perioden 2018-2023 fra USM. Bestyrelsen anmodede desu-
den om på et kommende møde at få en orientering om det samlede ressource-
forbrug på Educational IT. 

7. Orientering om 1. forhandlingsmøde om strategisk rammekontrakt (luk-
ket) 
 
Rektor orienterede fra første forhandlingsmøde den 27. november 2017 med 
Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) om strategiske rammekontrak-
ter. 

 
Han oplyste i den forbindelse, at Aarhus Universitet som led i forberedelsen af  
forhandlingsmødet havde modtaget en foreløbig, mundtlig og positiv tilbage-
melding fra UFM, og at UFM alene havde enkelte bemærkninger til materia-
let.  
 
I forbindelse med den videre proces oplyste han, at der er igangsat en høring 
af de akademiske råd, de tværgående udvalg, fakultetsledelserne, HSU og de 
studenterpolitiske organisationer (høringsmaterialet blev uddelt på bestyrelses-
mødet til orientering), og at bestyrelsen på BM 1-2018 vil få forelagt et udkast 
til strategisk rammekontrakt med henblik på bestyrelsens bemærkninger.  
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Han oplyste endeligt, at 2. forhandlingsmøde er berammet til den 14. marts 
2018, hvorefter kontrakten forventes færdiggjort, og hvorefter bestyrelsen på 
BM 3-2018 vil modtage en orientering om status.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Universitetsdirektøren orienterede kort om det politiske forlig om en uddan-
nelsesbevillingsreform. Han oplyste i den forbindelse, at budget 2018–2021 er 
lagt ud fra det bevillingssystem, der gælder for 2018. Foreløbige ministerielle 
beregninger på basis af aktivitets- og regnskabstal fra 2016 tyder på, at der 
med uddannelsesbevillingsreformen vil være en lille gevinst og dermed en up-
side i 2019–2021 til Aarhus Universitet på ca. 18 mio. kr. svarende til 1 % af 
uddannelsesbevillingen. Inden 2019 vil aktivitets-, beskæftigelses- og studie-
tidsforudsætninger dog ændre sig, og den mulige upside er dermed forbundet 
med usikkerhed. 
 

8. Præsentation af nye studenterrepræsentanter (åben) 
 

Næstformanden oplyste kort, at Line Dam Westengaard er valgt til bestyrelsen 
fra 1. februar 2018, og at Lieve Vermeulen udtræder af bestyrelsen den 31. ja-
nuar 2018.  
Han takkede Lieve Vermeulen for indsatsen i bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

9. Eventuelt (åben) 
 
Rektor oplyste, at BM 4-2018 efter formandens ønske er omberammet fra den 
25. oktober til den 1. oktober. 
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