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Møde mandag den 6. december 2021, kl. 13.00 – 17.00 
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 5-2021), Frandsensalen 
 
 
 
Deltagere 
Bestyrelsens medlemmer:  
Connie Hedegaard (formand), Carsten Bjerg (stedfortræder), Caroline Søeborg Ahlefeldt,  
Peter Balling, Anne Skorkjær Binderkrantz, Jørgen Carlsen, Mikkel Grøne, Uffe Pilegård Lar-
sen, Hanna-Louise Schou Nielsen, Astrid Söderbergh Widding 
Desuden deltager:  
Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon 
Afbud: Jens Peter Christensen 
Andet: - 
Gæster:  
Hele mødet: Den nyvalgte repræsentant for de studerende Jonathan Sebastian Rossen 
Punkt 0: Anne Lindholm Behnk, vicedirektør for AU HR 
Punkt 9: Anne-Mette Hvas, dekan for Health 
 
Sekretariat: Stabschef Kristian Thorn (Universitetsledelsens Stab), pressechef Sys Vester-
gaard 

Udkast til  
referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

0. Rektoransættelse (lukket, beslutningspunkt) 
 
Rektoratet og sekretariatet forlod mødet under punktet.  
 
Bestyrelsen godkendte stillingsopslag og annonceringsplan til rektorrekrutteringen. For-
manden aftaler passende, intern kommunikation med pressechef og rektor.  
 
Ansøgningsfrist bliver den 31. januar 2022. Ansættelsesudvalgets indstilling af kandidat 
til ansættelse behandles på BM 2-2022. 

 
1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt) 
 
Formanden orienterede om afbud fra Jens Peter Christensen, som havde sendt skriftlige 
bemærkninger til punkt 6. Det blev derudover taget til referat, at Carsten Bjerg, Caroline 
Søeborg Ahlefeldt, Jørgen Carlsen og Astrid Söderbergh Widding deltog virtuelt. 
 
Formanden bød velkommen til Jonathan Sebastian Rossen, der er nyvalgt studenterre-
præsentant i bestyrelsen og med på mødet som observatør. 
 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

 
2. Godkendelse af referat fra BM 4-2021 (åbent, beslutningspunkt) 
 
Referat af BM 4-2021 blev godkendt uden bemærkninger. 

 
 

3. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt)  
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Rektor supplerede det udsendte materiale med følgende: 
  

• Den 26. november 2021 meldte AU kravet om coronapas på offentlige institutio-
ner fra 29. november ud. Efter drøftelse af implementeringen i HSU er det beslut-
tet, at der i overensstemmelse med reglerne gennemføres stikprøvekontrol.  

• Den politiske aftale om ny fordeling af basismidler blev meldt ud samme dag som 
bestyrelsesmødet. Der tilføres nye midler til basismidlerne. Her får AAU varigt 25 
mio. kr., SDU 20 mio. kr. og RUC 5 mio. kr. Derudover vil der i 2021 blive givet 
en engangsbevilling på 25 mio. kr. til henholdsvis AAU og RUC samt 20 mio. kr. 
til SDU og 10 mio. kr. til ITU. I sammenhæng med den nye fordeling af basismid-
lerne fastfryses BFI-modellen, der vægter 25% af basismidlerne som et mål for 
forskningskvalitet. Fastfrysningen forventes ikke at påvirke AU negativt. 

 
Prorektor supplerede det udsendte materiale med følgende: 
 

• AU samlede alle rektorer på tværs af gymnasieretninger til en succesfuld net-
værksdag, hvor bæredygtighed og innovation var i fokus.  

• Circle U. havde etårs jubilæum i november 2021. I den anledning var AU vært for 
et inspirerende fælles møde mellem Circle U. Student Union and Circle U.’s Ma-
nagement Board. Det var en stor gevinst for mødet at have de studerende med.  

 
Bestyrelsen bemærkede derudover et par ting i den udsendte sagsfremstilling til punkt 3:  
 

• Beløbet til DFF er faldet ca. 3 pct. fra 2021 til 2022, men den samlede ramme til 
fri forskning har i samme periode været i vækst. Konkret er der i 2022 afsat knap 
70 mio. kr. mere til fri forskning i regi af DFF – en vækst på 7 pct. sammenlignet 
med 2021. 

• Studenterrådets indsats for at understøtte liv på den genåbnede campus var ikke 
tydeligt nok angivet i sagsfremstillingen. Rektor præciserede, at de studerendes 
indsats fortjener ros og anerkendelse. 

 
Bestyrelsen tog orientering under siden sidst til efterretning. 

 
4. Flere og bedre uddannelser i hele Danmark (lukket, orienteringspunkt) 

 
Formanden indledte punktet, som bestyrelsen også drøftede på det ekstraordinære møde 
den 10. september samt på BM 4 den 4. oktober 2021, hvor universitetsledelsens tilgang 
og kriterier for udarbejdelsen af en plan for AU blev tiltrådt.  
 
Det konkrete forslag til institutionsplan var udsendt til mødet. Udkastet til plan indehol-
der helt overordnet en reduktion og udflytning af, hvad der svarer til 6 pct. af AU’s sam-
lede optag i Aarhus og Emdrup. 
 
Rektor gennemgik AU’s udkast til institutionsplan i en præsentation.  
 
Prorektor supplerede med at orientere bestyrelsen om de indkomne kommentarer til AU’s 
udkast til institutionsplan fra HSU, de studerende, fakultetsledelserne, de akademiske råd 
og fakulteternes samarbejdsudvalg. 
 
Hovedbemærkningerne var: 

• Forståelse for opgavens vanskelige karakter. 
• AU’s udkast er velafbalanceret. Der er forståelse for, at det ikke kan besluttes i et 

åbent forum, men der er også bemærkninger om behov for transparens om ratio-
nalerne. 
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• Anerkendelse af, at udflytning til Herning og Foulum er velvalgt, men vigtigt med 
fornuftige rammevilkår omkring økonomi, studiemiljø, rekruttering og forsk-
ningsmiljøer. 

• Bekymring over nedlæggelse af sygepleje i Emdrup og diakoni samt samfundsfag. 
• En del kommentarer om størrelsen på Arts’ bidrag og behovet for at synligøre hu-

maniorauddannelsernes bidrag til samfundet samt behovet for en koordineret, 
national indsats for sprogfagene. 

• Ønske om at undtage ingeniøruddannelserne helt. 
 
De indkomne kommentarer samt bestyrelsens bemærkninger skal drøftes i universitetsle-
delsen, hvorefter bestyrelsen får AU’s institutionsplan til skriftlig godkendelse med frist 
den 7. januar 2022. Herefter koordinerer Danske Universiteter udarbejdelsen af en sek-
torplan. Fristen for at indsende de institutionsspecifikke planer er udskudt til den 12. ja-
nuar 2022 af UFM. 
 
Bestyrelsen kvitterede for et afbalanceret udkast til institutionsplan og bakkede op om 
universitetsledelsens håndtering. 
 
Bestyrelsen spurgte, om de studerende ville miste valgmuligheder ved valg af kandidatud-
dannelse. Rektor bekræftede, at det kan være en risiko for visse uddannelser. Generelt vil 
retskravsbachelorerne fylde mere på visse kandidatuddannelser. 
 
Bestyrelsen spurgte derudover om den interne fordeling af de økonomiske konsekvenser. 
Rektor svarede, at dekanerne har ansvaret for fakulteterne, herunder også økonomien, 
men at et signal om at hjælpe hinanden på tværs i en overgangsperiode også er sendt.   
 
Endelig lagde de interne medlemmer vægt på solid, intern kommunikation til medarbej-
dere om baggrund og rationaler. 
 
Formanden takkede for drøftelsen og gentog, at processen ville fortsætte med udarbej-
delse af en sektorplan i regi af Danske Universiteter. Bestyrelsen får AU’s institutionsplan 
til skriftlig godkendelse med frist i starten af januar 2022. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen om AU’s institutionsplan til efterretning. 
 
 

5. Status på strategisk rammekontrakt (åbent, beslutningspunkt) 
 
Formanden indledte punktet med en kort opsummering af status efter det andet forhand-
lingsmøde med Uddannelses- og Forskningsministeriet om den strategiske rammekon-
trakt. Ministeriet havde kun små rettelsesforslag til AU’s udkast, men ville gerne at AU 
synliggjorde sit bidrag til at løse samfundsudfordringer, især den grønne omstilling. Det 
har AU tilpasset i kontrakten, som nu er klar til underskrift. 
 
Bestyrelsen bemærkede, at den strategiske rammekontrakt var justeret i retning af det 
løsningsorienterede og foreslog, at grundforskningen blev skrevet ind i kontrakten igen i 
det indledende afsnit i henhold til den interne høring over rammekontrakten. 
 
Bestyrelsen godkendte den strategiske rammekontrakt med ovenstående ændring. 

 
6. Principper for ytringsfrihed for medarbejdere og studerende ved Aarhus 

Universitet (åbent, orienteringspunkt) 
 
Formanden og rektor beskrev intentionerne med det forelagte udkast til principper for yt-
ringsfrihed for medarbejdere og studerende ved Aarhus Universitet. Bestyrelsen drøftede 
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udkastet, der er et bud på en fordansket udgave af ’Chicago principperne’, kort på besty-
relsens seminar i maj. Formålet er at følge op på Ytringsfrihedskommissionens anbefaling 
om på institutionsniveau at forstærke indsatsen for at sikre ytringsfrihed. 
 
Bestyrelsen bakkede op om at tage ytringsfrihed op og intentionerne i papiret. Bestyrelsen 
havde endvidere følgende kommentarer til udkastet: 
 

• Papiret mangler en indledning/overlægger, der beskriver universiteternes natur 
som meningsbrydende institutioner. 

• Det står ikke helt klart, hvordan de studerende kan bruge papiret. 
• Fokus skal være på medarbejderen og den studerende og mindre på medarbejde-

ren, der udtaler sig som privatperson. 
• Det bør overvejes at beskrive grænserne for ytringsfriheden i papiret.  
• Overvej, om medinddragelsen skal være i form af en vanlig høring, eller om der 

skal tænkes i andre koncepter. 
 
Bestyrelsen tiltrådte, at udkastet til ytringsfrihed for medarbejdere og studerende ved 
Aarhus Universitet bliver revideret i henhold til bestyrelsens kommentarer og derefter 
sendt i høring på universitetet, inden det fremlægges til endelig beslutning i bestyrelsen. 
 
 

7. Økonomi: 
 

Formanden bød vicedirektør Morten Winterberg velkommen som gæst til punkt 7. 
 

7A Budget 2022 – 2025 (lukket, beslutningspunkt) 
 
Universitetsdirektøren gennemgik hovedelementerne i det udsendte Budget 2022-2025: 
 

• Der er budgetteret med underskud i 2022 og 2023, mens der forventes et mindre 
overskud i 2024 og balance i 2025.  

• Budgettets ordinære drift er i balance. Underskud i 2022 og 2023 skyldes bl.a. in-
vesteringer i ingeniørsatsning og digitaliseringssatsning. 

• Der er indarbejdet u-udmøntede budgettilpasninger for 50 mio. kr. på fakulte-
terne og fællesområdet. Der er udarbejdet planer for budgettilpasningerne, som i 
begrænset omfang vil medføre personalereduktioner. Tilpasningerne iværksættes 
primo 2022. 

• Der er to ændrede, interne forudsætninger ift. tidligere budgetter:  
o En ændret investeringspolitik (behandles under pkt. 7c) vil medføre et 

højere afkast. 
o Aktivering af udviklingsomkostninger til Kopernikus.  

• Investeringer i strategiske satsninger medfører, at egenkapitalen bevæger sig ned 
mod 10 pct. af omsætningen, heraf er ca. 2 pct. allokeret til fakulteternes opspa-
ring og til campus 2.0-flytninger.  

• ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ er ikke indarbejdet, da 
aftalen først forventes at få konsekvenser for AU’s indtægter  fra 2024, ligesom 
den endelige institutionsplan endnu ikke foreligger. 

• Budgettet er udarbejdet under forudsætning af, at AU’s aktiviteter ikke er præget 
af Covid-19 i budgetperioden.   

 
Bestyrelsen bemærkede, at det var vigtigt at have fokus på at få dækket de indirekte om-
kostninger ved eksterne bevillinger samt at holde balancen mellem ansættelser på hhv. 
midlertidige og ordinære midler. Rektoratet erklærede sig enige i begge synspunkter. 
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Bestyrelsen tiltrådte herefter det fremlagte budget, herunder afskrivning af Kopernikus 
projektet over flere år. 
 
 

 
7B Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsarbejder  
(lukket, beslutningspunkt) 
 

Formanden refererede fra mødet med institutionsrevisor om protokollatet, hvor revisio-
nen havde udtrykt tilfredshed. Der var lukket flere observationer, end der var åbnet nye. 
Derudover skal cyber-sikkerhed fast på dagsordenen fra næste år. 
 
Bestyrelsen tiltrådte og underskrev protokollatet. Stabschefen sørger for onlinedeltager-
nes underskrift efter mødet pr. mail eller post. 

 
 
7C Investeringspolitik (åbent, beslutningspunkt) 
 

Universitetsdirektøren gennemgik de to ændringsforslag til investeringspolitikken: 
 

• Investeringen i aktier hæves til 40%, så det forventede, gennemsnitlige afkast 
bliver forøget til gavn for universitetets langsigtede økonomi.  

• ESG-principperne anvendes fremadrettet. 
 
Bestyrelsen bad om en uddybning af ESG-principperne. Morten Winterberg forklarede, at 
ved ESG-baserede investeringer vægtes virksomheder, der gør en aktiv indsats for at be-
grænse/reducere deres miljømæssige aftryk. Samtidig er der fokus på de sociale effekter 
af investeringer. ESG-princippet indebærer udøvelse af et aktivt ejerskab. Universitetet 
påtænker at etablere et internt råd, bl.a. med deltagelse af Klimasekretariatet, der skal 
støtte AU Økonomi i arbejdet. 
 
Bestyrelsen påpegede, at det var vigtigt at være opmærksom på risikoen for green-
washing i universitetets investeringer. 
 
Bestyrelsen tiltrådte investeringspolitikken og bad om at få en årlig afrapportering. 
 

 
7D Økonomirapport 3 (lukket, beslutningspunkt) 
 

Universitetsdirektøren gennemgik kort økonomirapport 3, hvor det samlede resultat for-
ventes at blive et underskud på 52 mio. kr. i 2021, hvilket er en samlet nedjustering på 4 
mio. kr. i forhold til B21. Det forventede resultat er forbundet med usikkerhed som følge 
af takten af normaliseringen af aktiviteterne efter Covid-19, de stigende elpriser og de glo-
bale udfordringer med forsyningskæderne. Samlet set vurderer universitetet, at der er 
sandsynlighed for forbedring af årets resultat i forhold til ØR 3. 
 
Bestyrelsen stillede et opklarende spørgsmål og godkendte derefter økonomirapport 3. 
 
 

7E Udpegning af institutionsrevisor (åbent, orienteringspunkt) 
 

Universitetsdirektøren orienterede bestyrelsen om, at Deloitte Statsautoriseret Revisions-
partnerselskab er udpeget som institutionsrevisor for regnskabsårene 2022-2025 på bag-
grund af et mini-udbud inden for SKI-aftalen. Der kom tre bud i udbuddet, og Deloitte er 
valgt på basis af pris, kvalitet og tilrettelæggelse. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

8. Aftaler om myndighedsbetjening (lukket, beslutningspunkt) 
 
Formanden indledte punktet, der er den årlige behandling af aftaler om myndighedsbe-
tjening mellem AU og Miljøministeriet samt AU og Fødevareministeriet. I år behandles 
Rammeaftalen 2022-25 også, idet den hvert fjerde år tages op til en større genforhand-
ling. I indstillingen er der lagt op til at give Tech et forhandlingsmandat. Hvis dette ikke 
imødekommes, kommer Rammeaftalen 2022-2025 til fornyet behandling i bestyrelsen.  
 
Rektor uddybede forhandlingsmandatet, som består af to kriterier: 

1. Tilstrækkelig styrkelse af forskningsbeløbene skal sikres.  
2. Omprioriteringsbidraget skal afskaffes. 

 
Rammeaftalen er løbende blevet udhulet og har nu nået smertegrænsen.   
 
Formanden og rektor bemærkede, at det nuværende kendskab til Finansloven ikke så lo-
vende ud i forhold til en afskaffelse af omprioriteringsbidraget. 
 
Bestyrelsen tiltrådte, at rektor sammen med dekan og prodekan for Tech fortsætter for-
handlingerne af rammeaftalen for 2022-25 og bemyndigede bestyrelsesformanden til at 
underskrive den færdige rammeaftalen for 2022-2025, idet det dog forbeholdes, at for-
handlingerne skal til fornyet behandling i AU’s bestyrelse, såfremt der ikke sikres en til-
strækkelig styrkelse af forskningsbeløbene i rammeaftalen, herunder at der ikke opnås en 
fjernelse af omprioriteringsbidraget. 
 
 

9. Endelig vedtagelse af Handleplan 2022 (åbent, beslutningspunkt)  
 
 
Formanden mindede bestyrelsen om, at udkast til handleplan 2022 blev behandlet på be-
styrelsens seminar og BM 3-2021 med henblik på endelig vedtagelse på BM 5-2021. 
  
Rektor supplerede med, at der siden seminaret er indsat et tydeligt link til universitetets 
handleplan for ligestilling efter bestyrelsens ønske. Derudover er der lavet enkelte, min-
dre tilpasninger. 
 
Bestyrelsen godkendte Handleplan 2022. 
 
 

10. Præsentation af ny dekan for Health (åbent, orienteringspunkt)  
 
Formanden bød Anne-Mette Hvass velkommen til mødet og som ny dekan på Health.  
 
Anne-Mette Hvass præsenterede sig for bestyrelsen og fortalte lidt om sin baggrund som 
overlæge ved Blodprøver og Biokemi på AUH. Siden 2013 har hun været professor. Hun 
har også arbejdet med forskningsuddannelse, videnskabsetik samt ansvarlig forsknings-
praksis på AU, i regionen og nationalt. De seneste to år har hun været viceinstitutleder for 
forskning på Klinisk Medicin. Her har hendes fokus bl.a. været ligestilling, forskningsin-
tegritet og forskningskultur 
 
Anne-Mette Hvass tiltrådte som dekan den 1. december 2021. 
 
Bestyrelsen takkede for præsentationen og bød Anne-Mette varmt velkommen som de-
kan. 



 
 

  
  

Side 7/7 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 
11. Eventuelt (åbent, orienteringspunkt) 

 
Formanden sagde farvel til Hanna-Louise Schou Nielsen, som udtræder af bestyrelsen ef-
ter mødet, og takkede hende for indsatsen i bestyrelsen. 
 
Formanden takkede derefter for et godt møde og håbede, at det næste møde bliver med 
fysisk deltagelse. 

 
12. Bestyrelsens egen tid (lukket, orienteringspunkt) 
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