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Møde onsdag den 11. april 2018, kl. 13.00 – 17.00 i  
Aarhus Universitets bestyrelse (BM2-2018) 
 
Mødet holdes i Frandsensalen 
 
Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),  Anna Louise Dolan Plaskett, 
Gitte Ørskou, Jens Peter Christensen, Margareta Wallin Peterson, Line Dam Westengaard, 
Steen Riisgaard, Sune Koch Rønnow, Susanne Bødker og Søren Pold 
Desuden deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og  
universitetsdirektør Arnold Boon 
Afbud: Peder Tuborgh (næstformand) 
Gæster:  
Punkt 4, 5, 7: Chefkonsulent Grith Thagaard Loft (Universitetsledelsens Stab) 
Punkt 6: Vicedirektør Niels Jørgen Rasmussen (AU Økonomi og Bygninger),  
Institutionsrevisor, PriceWaterhouseCoopers: Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacob-
sen og statsautoriseret revisor Henrik Kragh 
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 

Udkast til  
referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden (åbent) 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
 

2. Godkendelse af referat (bilag) (åbent) 
Referatet blev godkendt, inkl. kommentarer modtaget fra studenterrepræsentan-
terne. 

 
3. Siden sidst (bilag) (lukket) 

Følgende emner blev drøftet: 
 
• Fremgangen i eksterne bevillinger  
• Den seneste tildelingen af priser 
• Ministerens årlige uddannelses- og forskningsmøde (formanden, rektor og pro-

rektor deltog) 
• Nye lægepladser med forbehold for usikkerhed om tallene fra ministeriets side 
• Møde mellem danske og britiske universitetsrektorer om samarbejde efter Brexit 
• Vedtagelse af den midtjyske teknologipagt 
• Første spadestik, AU FOOD 
• Udmelding omkring innovationssystem 
 
 
Særligt omkring undersøgelse af forskningsfrihed på AU: 
Bestyrelsen drøftede AU’s kommende undersøgelse om forskningsfrihed og bakkede 
op om analysens kommissorium og udtrykte anerkendelse for ledelsens initiativ. Be-
styrelsen gav input ift. opmærksomhed omkring kommunikation og handlinger på 
baggrund af analysens resultater. Emnet tages op i efteråret, formentlig ved BM4 den 
1. oktober. 
 
Afslutningsvis spurgte bestyrelsen ind til anbefalinger fra Udvalget for bedre Univer-
sitetsuddannelser (UUU) og nye målsætning for de videregående uddannelser fra 
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UFM. Formanden bad om et kort oprids af, hvad Danske Universiteter går videre med 
fra ministeriet? Det udsendes med mødematerialet til næste bestyrelsesmøde. 
 
Med ovenstående bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen om aktuelle emner til 
efterretning. 
 

 
4. Godkendelse af vedtægtsændringer ifm. udmøntning af lov om bedre 

rammer for ledelse (bilag) (åbent) 
Formanden indledte punktet med en kort opsummering. 
Bestyrelsen havde få rettelse til vedtægterne. Disse rettelser indarbejdes. Det gæl-
der, at udpegningsperioden til udpegningsorganet blev ændret fra 4 til 2 år og en 
præcisering af, at repræsentanten for gymnasieskolen ikke skal være en gymnasi-
erektor, men en person med indsigt i gymnasiesektoren udpeget af Danske Gym-
nasier. 
Bestyrelsen godkendte herefter vedtægten med korrektioner. 
Herefter udpegede bestyrelsen følgende til Indstillingsorganet og Udpegningsorg-
anet: 

 
Indstillingsorganet (ad hoc): 
Susanne Bødker udpeget som repræsentant for de interne medlemmer  
Jens Peter Christensen udpeget som repræsentant for de eksterne medlemmer  

 
Udpegningsorganet (2 år): 
Steen Riisgaard udpeges til udpegningsorganet 

 
Processen med indkaldelse af medlemmer igangsættes med det samme mhp. på 
udpegning af nyt eksternt medlem inden den 30. juni, hvor Margareta Wallin Pe-
tersons periode udløber. 

 
 
 

5. Status ift. 2. forhandlingsmøde vedr. strategisk rammekontrakt  
(bilag) (lukket) 
 
Formanden introducerede punktet og orienterede om status for forhandlingerne med 
ministeriet. 
  
Efter 2. forhandlingsmøde foreligger der nu et udkast, som forhåbentlig kan danne 
baggrund for en endelig aftale inden for den næste måneds tid. Vurderingen er, at et 
3. forhandlingsmøde kun bringes i spil, hvis der er for stor afstand mellem ministeriet 
og universitetet. 
 
Rektor gennemgik de ændrede/tilføjede indikatorer. De valgte indikatorer har en di-
rekte kobling til universitets strategiske satsninger.  
 
Bestyrelsen spurgte blandt andet ind til kobling mellem rammekontrakt og bevillin-
ger. Der er en kobling til uddannelsesindtægterne (grundtilskuddet) omend marginal. 
 
Bestyrelsen foreslog en ændring af indikatoren: Omsætning på ARTS sat ift. VIP, idet 
indikatoren skal måle på forskningsstyrken af Arts. Konkret blev forskningsmidler el-
ler eksterne midler sat ift. VIP foreslået. 
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Til strategiseminaret gennemgås rammeaftalen igen, idet det forventes, at ministeriet 
og AU er nået til enighed på det tidspunkt. Bestyrelsen får således rammeaftalen til 
endelig godkendelse. 
 
Formanden supplerede med, at på strategiseminaret vil strategien blive genbesøgt i 
lyset af den strategiske rammekontrakt.  
 
Rektor supplerede med, at ledelsen arbejder videre med strategiske tiltag gennem 
blandt andet dialog med fakulteterne mhp. at sætte måltal op for 2018 og 2019.  
 
Bestyrelsen tog orientering om strategisk rammekontrakt til efterretning, og indikato-
rens omsætning på ARTS ift. VIP søges ændret, jf. bemærkningerne. 
 

 
6. Økonomi (bilag) (lukket) 

Rektor gennemgik målopfyldelse ift. udviklingskontrakten. Ud af 16 indikatorer er 10 
opfyldt og 6 ikke opfyldt. 

 
Baggrunden for de 6 ikke-opfyldte mål er: 
• 3 mål, hvor rammebetingelserne har haft indvirkning på målopfyldelsen  
• 2 mål, hvor der har været positiv udvikling, men resultatet ikke rammer målet 
• 1 mål, der ikke er tilfredsstillende 

 
Rektor fremhævede forskningsimpact som et særligt fokusområde. 

 
Jf. pkt. 5, skal der skabes en sammenhæng mellem den nye rammekontrakt og den nu 
afsluttede udviklingskontrakt, hvor dette giver mening og er i overensstemmelse med 
AU’s strategi. 

 
Formanden gav herefter ordet til universitetsdirektøren, som gennemgik resultatet 
for 2017. Regnskabet viser et overskud på 68 mio. kr. 

 
Bestyrelsen roste ledelsen for at have godt styr på økonomien, og gav samtidig ledel-
sen en række opmærksomhedspunkter til det fremadrettede arbejde med økonomien. 

 
Egenkapitalen er pt. på 14% ift. omsætningen, det giver anledning til, at specielt fa-
kulteterne har mulighed for at øge aktivitetsniveauet, så egenkapitalen kan bringes 
ned mod de 10% af omsætningen. Overheadandelen på de eksterne forskningsmidler 
blev ligeledes set som et fokusområde. 

 
Ordet blev givet til revisionen. 

 
Revisionen havde ingen anmærkninger. De havde en række anbefalinger til under-
støttelse af god styringspraksis. 

 
Følgende emner blev nævnt: 
• Fokus på procedure og indkøbsprocesser 
• Funktionsadskillelse og fakturagodkendelse 
• Indtægtsdækket virksomhed 
• Brugen af funktionstillæg  
• Værdipapirer 
• Styring af skyldig feriepenge 

 
 

Formanden takkede for gennemgangen og de relevante nedslag. 
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Bestyrelsen godkendte regnskabet og underskrev Årsrapport 2017 og revisionsproto-
kollatet.  

 
  

7. Mål- og strategiopfølgning (bilag) (lukket) 
Rektor indledte punktet med en gennemgang af de strategiske indikatorer og uddy-
bede derudover resultaterne for erhvervssatsningen med nedslag i DI’s analyse om 
samarbejde mellem universiteter og virksomheder.  
 
 
Rektor supplerede med, at målene for 2018 og 2019 fastsættes, når rammeaftalen er 
på plads. Det forventes, at bestyrelsen på BM4 den 1. oktober kan få forelagt mål og 
handleplaner. 
 
Gennemgangen blev taget til efterretning og fremgangen inden for erhvervssamarbej-
det blev fremhævet som positiv. 
 

8. Campus 2.0: Udkast til masterplan inkl. økonomiske konsekvenser og 
kommunikations- og inddragelsesplan for den fysiske udvikling af  
Aarhus Universitet (bilag) (lukket) 
Formanden introducerede punktet og præciserede, at bestyrelsen først træffer endelig 
beslutning på en senere møde. 
Universitetsdirektøren gennemgik campus 2.0 planen, som den ser ud nu. 
Bestyrelsen spurgte ind til specifikke fagområder og understregede vigtigheden af, at 
Campus 2.0 understøtter og fremmer interdisciplinære aktiviteter. 
Derudover bemærkede bestyrelsen, at Campus 2.0 ikke kun er et Aarhus projekt, og 
at aktiviteterne uden for Aarhus også bør have opmærksomhed. 
Inddragelsesprocessen og resultaterne heraf skubber til bestyrelsens behandling af 
den samlede Campus 2.0 plan. Den endelig beslutning rykkes således fra BM4 den 1. 
oktober til BM5 den 13. december. 
Bestyrelsen bakkede op om en grunddig inddragelsesproces hen over sommeren. 
Universitetsdirektøren gennemgik til slut udkast til økonomivurdering over de næste 
10 år. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og påpegede, at det kunne være 
ønskværdigt med en faldende andel af bygningsomkostninger, så der blev frigjort 
penge til kerneopgaven. Et slutniveau på omkring 16,5 % kunne være en målsætning. 
 
Bestyrelsen godkendte, at det fremlagte udkast kan sendes i intern høring, men at be-
styrelsens endelige godkendelse af planen vil forudsætte et konsolideret bud på de 
økonomiske implikationer. 
 

9. Omdannelse af Forskerpark Foulum til en erhvervsdrivende fond  
(bilag) (åbent) 
 
Universitetsdirektøren gennemgik sagen. 
 
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen uden bemærkninger og dermed omdannelse af For-
skerpart Foulum til erhvervsdrivende fond. 
 
Bestyrelsen godkendte omdannelse af Forskerpark Foulum til en erhvervsdrivende 
fond. 
 
 
 

10. Bestyrelsens mødeplan 2019 (bilag) (åbent) 
Bestyrelsen tiltrådte mødeplanen uden bemærkninger. 



 
 

  
  

Side 5/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 
11. Eventuelt (åbent) 

Følgende emner blev vendt: 
• OK18 
• Karrieredag på Katrinebjerg 
• AU Case Competition afviklet 
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