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Møde fredag den 25. maj 2018, kl. 13.30 – 15.00 i  
Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2018) 
 
Mødet blev afholdt på Sandbjerg Gods 
 
Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer: Connie Hedegaard (formand),  
Peder Tuborgh (næstformand), Anna Louise Dolan Plaskett, Gitte Ørskou, Jens Peter Chri-
stensen, 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: Steen Riisgaard 
Gæster: - 
Sekretariat: Stabschef Steen Harrit Jakobsen (Universitetsledelsens Stab) 

Referat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden (åbent) 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
 

2. Godkendelse af referat (bilag) (åbent) 

Der var en mindre ændring ift. punktet vedr. regnskab 2017. 

Oprindeligt afsnit: 

” Bestyrelsen roste ledelsen for at have godt styr på økonomien og gav samtid ledelsen 

en række opmærksomhedspunkter til det fremadrette de arbejde med økonomien.” 

Ændres til: 

”Bestyrelsen roste ledelsen for at have godt styr på økonomien, men som følge af den 

øgede opsparing på især fakulteterne, gav bestyrelsen samtidig ledelsen en række op-

mærksomhedspunkter til det fremadrettede arbejde med økonomien.” 

Referatet blev godkendt med den anviste tilretning. 

 
 
3. Siden sidst (bilag) (lukket) 

Følgende emner blev drøftet: 
 

- Ny Uddannelses- og Forskningsminister 

- Godkendelse af fire nye uddannelser 

- Evaluering af karakterskalaen 

- Kvalitetsmåling i henhold til bevillingsreformen 

- Opfølgning på UUU’s anbefalinger 

- Udvalgsanbefalinger til forenkling af erhvervsfremmesystemet 

- Offentliggørelsen af den nationale teknologipagt 

- Status for ny dimensionering af medicinstudiet 
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- Danske Universiteters (DU) foretræde for Forsknings- og Uddannelsesudval-

get vedr. studenterombudsmand v. prorektor Berit Eika og direktør i DU Je-

sper Langergaard 

- Gennemgang af prestigefyldte priser og bevillinger siden sidst 

- Gennemgang af udvalgte begivenheder frem til næste bestyrelsesmøde 

 

Drøftelserne blev taget til efterretning. 

 
 
 

 
4. Status for udpegningsmodel inkl. justering af vedtægt (bilag) (lukket) 

 

Formanden introducerede justeringen af vedtægten. Justeringen var affødt af, at 

Beskæftigelsesrådet havde meddelt AU, at de ikke kunne stå for udpegningen, 

som oprindeligt beskrevet i vedtægten.  

Der var et enkelt spørgsmål til, hvorvidt justeringen af vedtægten ville blive uhen-

sigtsmæssigt bindende, når der specifikt blev peget på fire arbejdsgiverrettede or-

ganisationer, og når f.eks. fagforeningerne ikke var medtaget. 

Formanden svarede, at det er aftagersiden, der skal være fokus på, men at vi 

fremadrettet ser tiden an, hvorvidt modellen virker ift. de udpegede deltagere i de 

to organer. 

Formanden gav afslutningsvis en kort status for arbejdet med at vælge Margareta 

Wallin Petersons efterfølger. 

Vedtægtsændringen blev godkendt. Bestyrelsen følger arbejdet løbende, og em-

net, om hvilke organisationer der skal kunne indstille, tages op igen efter 2 år. 

 
 
 

5. Status vedr. strategisk rammekontrakt  
(bilag) (lukket) 
 
Formanden indledte punktet. 
 
Ministeriet har sagt ok til kontrakten, som den foreligger nu. Indikatoren vedr. stu-
dieintensitet er kommet med ind i kontrakten som et krav fra ministeriet. 
 
Resultatet af forhandlingerne flugter generelt med AU’s overordnede indsatser. 
Der var en enkelt kommentar angående sammenhæng mellem mål og indikator på 
skoleområdet. Kommentaren gik konkret på, at der her var tale om en meget bred 
målsætning sammenholdt med en mere snæver indikator på hjemtag af forsknings-
midler til Nationalt Center for Skoleforskning.  
 
Det blev præciseret, at AU’s indsats netop går på øget forskningsaktivitet på skoleom-
rådet, så på den måde hænger det fint sammen set fra universitets side. 
Rammekontrakten blev vedtaget. Kontrakten forventes underskrevet inden sommer-
ferien. 
 

 
6. Økonomirapport 1 (bilag) (lukket) 

Universitetsdirektøren gennemgik delregnskab 1 for 2018 (ØR 1). 
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I gennemgangen var der særligt fokus på egenkapitalens størrelse og anvendelse. 
Det oparbejdede overskud ligger delvist på fakulteterne og delvist på AU-ni-
veauet. Universitetets fokus er at få nedbragt egenkapitalen på en balanceret 
måde. 

Punktet blev taget til efterretning med bemærkningen om, at arbejdet med at 

nedbringe egenkapitalen fortsat er et særligt fokusområde. 
 

 
  

7. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 
 
 


