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Mødet fredag den 27.  oktober 2017, kl.12.00 – 17.00 i  
Aarhus Universitets bestyrelse (BM 4-2017) 
 
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 
 
Desuden deltog: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og  
universitetsdirektør Arnold Boon 
 
Gæster:  
Dekan Johnny Laursen, Arts (punkt 12) 
De akademiske råds formandsforsamling og dekanerne (punkt 13): 
• Formand, lektor Merete Wiberg, Arts 
• Formand, professor Marit-Solveig Seidenkrantz og professor Peter Balling, Sci-

ence and Technology 
• Formand, professor Helle Prætorius, Health 
• Formand, professor Bobby Zachariae, Business and Social Sciences 
• Dekan Johnny Laursen, Arts 
• Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology 
• Dekan Lars Bo Nielsen, Health 
• Dekan Thomas Pallesen, Business and Social Sciences 

 
Sekretariat: Chefjurist Mads Niemann-Christensen, Universitetsledelsens Stab, og 
chefkonsulent Grith Thagaard Loft, Universitetsledelsens Stab (punkt 5). 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Formanden bød velkommen og bad om eventuelle bemærkninger til  
dagsordenen.  

 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 
2. Godkendelse af referat 

 
Formanden bad om eventuelle bemærkninger til referatet. 

 
Bestyrelsen godkendte referatet.  

 
3. Siden sidst (lukket) 
 

Formanden orienterede om: 
 

• Invitation til møde med Uddannelses- og Forskningsministeren 
 

• Uddannelses- og Forskningsministerens deltagelse i bestyrelsens seminar i 
maj 2018 
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Rektor orienterede om: 
 
• Finanslovsforslag 2018 (FFL18) 
 
• Stauts på en ny bevillingsreform 
 
• ”Bedre rammer for ledelse” – ændret procedure for udpegning af eksterne  

medlemmer og formand 
 

Prorektor orienterede om: 
  
• Status på institutionsakkreditering 
 
• IT-camp på Institut for Datalogi 
 
• Arrangement med AU’s eliteatleter 
 
• Udvalget for bedre universitetsuddannelser 

 
4. Konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjening (lukket) 
 

Brian Bech Nielsen orienterede om status og oplyste i den forbindelse bl.a., at 
Miljø- og Fødevareministeriet den 28. juni 2017 varslede, at de ville konkurrence-
udsætte den nationale myndighedsbetjening på miljø- og fødevareområdet.  
 
De fremtidige aftaler om myndighedsbetjening vil således blive faseopdelt i fire 
runder frem mod 2022, hvor alle opgaver skal være varslet i udbud og have fuld 
virkning i 2026. Miljø- og Fødevareministeriet planlægger varsling af opgaver til 
en samlet værdi på 75 mio. kr. i 2017 og herefter 180 mio. kr. i henholdsvis 2018, 
2020 og 2022.  
 
Den enkelte bevilling skal gives til ét universitet, men universiteterne kan indgå i 
konsortier indbyrdes og/eller med udenlandske universiteter om løsningen af op-
gaven.  
 
Han orienterede endvidere om den proces, som Aarhus Universitet har iværksat i 
anledning af beslutningen om konkurrenceudsættelsen.  
 
Bestyrelsen drøftede herefter baggrunden for konkurrenceudsættelsen, herunder 
den proces, der i den forbindelse er iværksat.  
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.  

 
5. Udkast til strategipapir og strategisk rammekontrakt (lukket)  

 
Brian Bech Nielsen orienterede om udkast til nyt, kort strategipapir og indspil til 
1. forhandlingsmøde med ministeriet om strategisk rammekontrakt.   
 
Han oplyste i den forbindelse, at strategipapiret bygger på universitetets nuvæ-
rende strategi for 2020, men afspejler den skærpelse, som bestyrelsen har foreta-
get gennem vedtagelse af de strategiske satsninger i 2016 og 2017 samt universi-
tetets fokus på kvalitet.  
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Strategipapiret vil indgå i det samlede materiale, som Aarhus Universitet vil ind-
levere til det 1. forhandlingsmøde den 27. november 2017 med Uddannelses- og 
Forskningsministeriet om den strategiske rammekontrakt og vil være rammesæt-
tende herfor. Strategipapiret vil endvidere blive udsendt i intern høring på AU in-
den BM 2-2018.  
 
Han oplyste endvidere, at materialet til 1. forhandlingsmøde er udarbejdet på 
baggrund af en skabelon fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og at 
der i materialet skitseres mål og prioriteringer samt udfordringer og styrkeposi-
stioner for hver af kerneopgaverne.  
 
De akademiske råd har været inddraget i arbejdet med materialet, og rådene har 
bakket op om de principper, som universitetsledelsen har lagt for rammekontrak-
ten.  
 
De akademiske råd vil sammen med andre relevante parter også blive inddraget i 
forud for bestyrelsens behandling på BM 2-2018 af forberedelsen af det 2. for-
handlingsmøde, der er planlagt til den 14. marts 2018  
 
Bestyrelsen drøftede herefter bl.a. enkelte punkter i  strategipairet, ligesom de 
drøftede spørgsmålet om papirets status i forhold til den eksisterende strategi.  
 
Bestyrelsen godkendte herefter strategipapiret og materialet til 1. forhandlings-
møde om den strategiske rammekontrakt med enkelte præciseringer. 

 
6. Status og mål for erhvervssatsningen 

 
Brian Bech Nielsen orienterede om status for erhvervssatsningen og oplyste i en 
forbindelse bl.a., at bestyrelsen på BM 1-2017 blev præsenteret for satsningen om 
organiseringen af samarbejdet med erhvervslivet, og at bestyrelsen på samme 
møde besluttede, at bestyrelsen på BM 4-2017 skulle præsenteres for målene og 
status for satsningen. 

 
Formålet med erhvervssatsningen er at gøre AU til en foretrukket samarbejds-
partner for erhvervslivet og den offentlige sektor. 
 
Satstningen har indtil videre medført en styrkelse og bedre koordinering af de 
fælles aktiviteter på tværs af fakulteterne, herunder etablering af et centralt er-
hvervsudvalg, prioritering af indsatser og fastlæggelse af mål samt SMV-samar-
bejde og flere spin outs.  
 
På fakultetsniveau har satsningerne medført en markant styrkelse af aktiviteterne 
på erhvervsområdet, herunder bl.a. etablering af karrierecenter (AR), udbygning 
af karrierecenter (BSS), afholdelse af case competitions (BSS; ST), talentforløb for 
ph.d.ere (HE).  
 
Han redegjorde herfter kort for for status på målsætninger og aktiviteter i 2017, 
og han oplyste, at  bestyrelsen fremover vil blive præsenteret for en opfølgning på 
aktiviteterne i erhvervssatsningen i forbindelse med den årlige opfølgning på de 
strategiske satsninger (på BM2). 
 
Bestyrelsen drøftede herefter bl.a. spørgsmålet om, hvordan erfaringer fra uden-
landske universiteters samarbejde med erhvervslivet kan inddrages i arbejdet, li-
gesom bestyrelsen drøftede antallet af casecompetitions. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

7. Campus 2.0 - Strategi for anvendelse af kommunehospitalsområdet 
og lejeaftale med FEAS om første etape af området (lukket) 
 
Arnold Boon orienterede om status for FEAS´ overtagelse af kommunehospitals-
området på Nørrebrogade i Aarhus, og han oplyste i den forbindelse, at FEAS vil 
overtage området den 1. maj 2019, og at FEAS herefter vil gå i gang med at ud-
vikle området, så det kan anvendes til AU-formål, herunder også studieboliger, 
cafeer og andre campusunderstøttende aktiviteter.  
 
Udviklingen vil finde sted over en længere årrække, og AU vil få mulighed for at 
flytte ind og anvende området i takt med, at AU får brug for arealerne til sine ak-
tiviteter. 
 
Han foreslog i den forbindelse, at AU som det første indgår et lejemål med FEAS 
om overtagelse af 23.000 m2 forventeligt i 2020. Ved overtagelsen vil arealerne 
være indrettet med henblik på at kunne anvendes til undervisnings- og forsk-
ningsformål, herunder laboratoriebrug, administration samt relaterede aktivite-
ter. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter den nærmere anvendelse af arealerne og godkendte 
herefter, at AU indgår en lejeaftale med FEAS om første etape af området.  

 
8. Indgåelse af lejemål til Institut for Klinisk Medicin i Forum på Aarhus 

Universitetshospital, Skejby 
 
Arnold Boon orienterede om baggrunden og formålet med indgåelse af lejemål til 
Institut for Klinisk Medicin i Forum på AUH i Skejby. 
 
Han oplyste i den forbindelse bl.a., at Institut for Klinisk Medicin har ansvaret for 
kandidatdelen af lægeuddannelsen, og forsker inden for de medicinske specialer i 
tæt samarbejde med regionens hospitaler. Disse forskningsaktiviteter og –facili-
teter har en direkte relation til de kliniske afdelinger på regionens hospitaler. 
 
Aktiviteterne på Institut for Klinisk Medicin er i dag spredt på de tre hospitaler i 
Aarhus. Aarhus Universitetshospital er i gang med at samle alle sine aktiviteter i 
det nye universitetshospital i Skejby.  
 
Han oplyste endvidere, at Health derfor ønsker, at disse forskningsaktiviteter og 
–faciliteter også samles i det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby (AUH). 
Health ønsker nemlig at være den primære driver i det tætte samarbejde mellem 
universitetet og AUH, mellem klinisk forskning og basal forskning. Dette tætte 
samarbejde mellem AU og AUH bidrager årligt med et betydeligt antal publikati-
oner/år, der blandt andet skyldes, at Institut for Klinisk Medicin har egne forsk-
ningsfaciliteter på de sygehuse, som nu bliver flyttet til Skejby.  
 
Derfor ønsker AU også at konsolidere Institut for Klinisk Medicin med egne 
forskningsfaciliteter på det nye universitetshospital i Skejby. 

 
AUH er i gang med at planlægge byggeriet af ”Forum”, der blandt andet kommer 
til at rumme en række forsknings- og undervisningsfaciliteter for både hospitals-
ansatte ved AUH og ansatte ved Aarhus Universitet. Ved at samle funktionerne i 
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Forum får man mere optimale forhold for tværgående forskningsprojekter mel-
lem hospital og universitet samtidig med, at man opnår et tættere samarbejde 
med klinikken på hospitalet. 
 
Det er vigtigt for Health, at Institut for Klinisk Medicins forskningsaktiviteter og -
faciliteter vedr. translationel forskning også samles i Forum. Health og AU vil 
dermed være synligt tilstede på det nye universitetshospital. Endvidere vil nærhe-
den til de kliniske afdelinger og de kliniske forskere styrke fakultetets fokus på 
den translationelle forskning til gavn for den fremtidige patientbehandling. 
 
Bestyrelsen godkendte efter en kort drøftelse, at AU indgår en lejeaftale med 
FEAS om leje af 3.436 brutto m2 kontor- og laboratorieareal til Institut for Kli-
nisk Medicin i Aarhus Universitetshospitals Forum-bygning. 
 

9. Økonomi (lukket) 
• Økonomirapport 3 

 
Arnold Boon præsenterede økonomirapport 3 og oplyste bl.a., at økonomirappor-
ten viser et forventet overskud på 19 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 12 
mio. kr. Dermed er det forventede resultat ved ØR 3 meget tæt på vurderingen 
ved ØR 2 (+18 mio. kr.).  
 
Han oplystede endvidere, at den største enkeltfaktor bag budgetforbedringen er, 
at AU ikke får en fremdriftsbøde i 2017, mens der i primobudgettet var indregnet 
en forventet bøde på 44 mio. kr. 
 
Han oplyste endelig, at de samlede indtægter er skønnet 6 mio. kr. højere i øko-
nomirappot 3 end budgetteret, hvilket primært skyldes flere uddannelsesindtæg-
ter og bortfald af fremdriftsbøden. 
 
Omkostningerne var ligeledes skønnet 10 mio. kr. lavere end i budgettet, hvilket 
dækker over modsatrettede forskydninger, herunder færre huslejeudgiftter og 
den endelige opgørelse af nogle byggeomkostninger.  
 
Forbedringerne på indtægtssiden har givet mulighed for, at der i 2017 gennemfø-
res investeringer i bygninger, forskningsfaciliteter og studiemiljø. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
10. Årets optag 

 
Berit Eika præsenterede rapporten og oplyste bl.a. at der i den fremlagte rapport 
 redegøres for udvikling i og status for rekruttering, ansøgninger og optag. 
 
Hun oplyste, at der overordnet har været en positiv udvikling gennem flere år 
med flere 1. prioritetsansøgninger og stigende gennemsnitlige adgangskvotienter 
for de optagne. Ændringen i dimittendprofilen afspejles fint i årets optag med 
stigning i optaget på ingeniør- og it-uddannelser, ligesom sprogomlægningen er 
kommet fint fra land 
 
Bestyrelsen drøftede herefter kort spørgsmålet om betydningen for optaget af den 
betingede akkreditering, hvorefter bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
11. Status på ændringer i uddannelsesporteføljen (lukket) 
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Berit Eika oplyste, at AU i de seneste år har arbejdet med at ændre processen for 
udarbejdelse af ansøgninger om nye uddannelser, og at processen kombinerer et 
solidt fagligt fundament og lokalt ejerskab med en strategisk ledelsesprioritering. 
 
Hun oplyste endvidere, at den ændrede proces afspejler sig i, at der frem mod 
2016 har været en tilvækst i antal uddannelser, mens der fra 2017 har været en 
opbremsning.  
 
Der er samtididg nye uddannelser på vej som et led i ingeniør- og digitaliserings-
satsningerne, og der arbejdes desuden på sammenlægning af studier på Arts. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
12. Oplæg ved dekan Johnny Laursen  (udsat fra bestyrelsesseminaret i 

juni) 
 
Formanden bød velkommen til Johnny Laursen, der holdt et oplæg om kvalitet og 
de faglige prioriteringer på Arts.  
 
Han omtalte i den forbindelse bl.a. fremskridt i rankings, den generelle stigning i 
kvotienterne for optagelse på uddannelser på Arts, forbedringerne i gennemførel-
sestiden og studieaktiviteten, ligesom han omtalte væksten i ekstern finansiering 
og den styrkede økonomiske situation på fakultetet.  
 
Han omtalte endvidere arbejdet med kvalitet i uddannelse og forskning, ligesom 
han omtalte de forskningsmæssige prioriteringerne for det kommende år.  
 
Bestyrelsen drøftede herefter bl..a. gymnasielærerområdet og fakultetets dimit-
tendledighed sammenholdt med situationen på andre universiteter, hvorefter be-
styrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

13. Arbejdet i de Akademiske Råd ved de fire formænd (heraf en stedfor-
træder) for de Akademiske Råd og dekanerne 

 
Formanden bød velkommen til formændene for de akademiske råd og dekanerne.  
 
Formændene gav hver en kort redegørelse for arbejdet i de enkelte akademiske 
råd.  
 
Formændene og bestyrelsen drøftede herefter, hvordan de akademiske råd kan 
bidrage til bestyelsens arbejde, og formanden konkluderede i den forbindelse, at 
de akademiske råd er velkommen til under deres kvartalsmæssige møder med 
rektor at annmode rektor om at viderbringe eventuelle synspunkter til bestyrel-
sen.  
 
Formanden takkede herefter formændene for deres redegørelse og en god dialog 
med bestyrelsen. 
 

14. Eventuelt 
 
Der var ingen drøftelser under dette punkt.  
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