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Møde mandag den 21. februar 2022, kl. 13.00 – 17.00
i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2022), Frandsensalen

Deltagere
Bestyrelsens medlemmer: 
Connie Hedegaard (formand), Carsten Bjerg (stedfortræder), Caroline Søeborg Ahlefeldt, 
Peter Balling, Anne Skorkjær Binderkrantz, Jørgen Carlsen, Jens Peter Christensen, Mikkel 
Grøne, Uffe Pilegård Larsen, Jonathan Sebastian Rossen og Astrid Söderbergh Widding
Desuden deltager: 
Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdirektør Arnold Boon
Afbud: Jørgen Carlsen og Jens Peter Christensen
Andet: -
Gæster: 
Punkt 6: Kirsten Hede, Program Director, CBS og Peter Bruun Nielsen, vicedirektør for AU IT

Sekretariat: Stabschef Kristian Thorn og pressechef Sys Vestergaard

Referat

1. Godkendelse af dagsorden (åbent, beslutningspunkt)

Formanden bød velkommen til mødet og konstaterede, at Caroline Søeborg Ahlefeldt 
og formanden selv deltog virtuelt. Jens Peter Christensen og Jørgen Carlsen havde af-
bud til mødet. 

Dagsordenen blev herefter godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra BM 5-2021 (åbent, beslutningspunkt)

Anne Skorkjær Binderkrantz ønskede at få referatet suppleret angående ’Flere og 
Bedre Uddannelser i hele Danmark’. Det skulle fremhæves, at de interne medlemmer 
af bestyrelsen lagde vægt på solid, intern kommunikation til medarbejdere om bag-
grund og rationaler for AU’s institutionsplan.

Referatet blev godkendt med den rettelse.

3. Siden sidst (lukket, orienteringspunkt)

Rektor supplerede det udsendte materiale med følgende: 

 Status for fredningssagen
Slots- og Kulturstyrelsen har haft indkaldt til et møde, hvor de redegjorde for et
fredningsforslag, der var mere omfattende, end AU havde forestillet sig. Der er
flere bygninger i spil, herunder Statskundskab, Naturhistorisk Museum, Tandlæ-
geskolen og Det Kgl. Bibliotek. Der har efterfølgende været møde med de andre
bygningsejere, Aarhus Kommune og FEAS. Aarhus Kommune vil afsøge mulighe-
derne for, at området kan gøres bevaringsværdigt i stedet for at blive fredet.

 Uddannelser i hele landet
Der forhandles om en endelig, politisk aftale om uddannelser i hele landet efter
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indsendelse af institutionsplaner og en samlet sektorplan for universiteterne. 
Som led i processen har der været dialog og forhandling vedr. dyrlægeuddannel-
sen i Foulum. Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt, at uddannelsen og den 
tilhørende forskningsdækning hænger sammen økonomisk. 

 Reformkommissionen
Reformkommissionen lægger formentlig op til en anbefaling om 4-årige uddan-
nelser på universiteterne og et øget fokus på livslang læring. Kommissionens ar-
bejde forventes offentliggjort til april.

Prorektor supplerede det udsendte materiale med følgende:

 EU-strategi for universiteter
EU har offentliggjort en strategi for universiteterne i Europa med fokus på at løse 
store samfundsudfordringer og levere kandidater med grønne og digitale kompe-
tencer. Samarbejde og European Universities Initiative fylder meget i strategien 
med mål om, at mindst halvdelen af de studerende og ansatte eksponeres for en 
form for internationalisering. Bestyrelsen kommenterede, at strategien ligger fint 
i tråd med AU’s prioriteringer.

Bestyrelsen spurgte til Danish Finance Institute (DFI), som har fået en del medieop-
mærksomhed. Rektor redegjorde for, at aftalen med DFI går tilbage til 2017 og har til 
formål at tiltrække forskere inden for finansiering til danske universiteter. CBS, KU, 
AU m.fl. er med i aftalen med DFI.

Rektor redegjorde endvidere for, at armslængden er opretholdt ved, at direktionen for 
DFI foretager uddelinger på baggrund af objektive kriterier. Der er endvidere tilknyt-
tet et internationalt fagpanel. Brancheorganisationen Finans Danmark og universite-
terne kan ikke påvirke uddelingen. I 2019 tog UFM denne model til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen under ’Siden sidst’ til efterretning.

4. Uddannelsesberetning (åbent, beslutningspunkt)

Prorektor præsenterede uddannelsesberetningen og fremhævede fokus på hele det 
første studieår, de studerendes digitale kompetencer, gennemsnitligt timeforbrug pr. 
uge og studiejobs betydning for beskæftigelse. 

Bestyrelsen spurgte til faldet i den gennemsnitlige studietid. Prorektor redegjorde for, 
at den gennemsnitlige studietid dækker over markante forskelle fakulteter og uddan-
nelser imellem. Alle fakulteter skal arbejde med studietiden og iværksætte lokale, re-
levante tiltag, der favner undervisningen, samt forberedelse og efterfølgende arbejde 
med stoffet. Fokus på den gennemsnitlige studietid indgår i AU’s kvalitetssystem. Be-
styrelsen understregede vigtigheden af dette, særligt ift. Arts.

Bestyrelsen spurgte derudover til studiemiljø og trivsel, kvalitetspolitik og akkredite-
ring samt indikatorer og internationalisering. Prorektor redegjorde for de forskellige 
områder i beretningen og tager bestyrelsens input med tilbage til Uddannelsesudval-
get.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og tog uddannelsesberetningen og Universitets-
ledelsens ledelsespåtegning til efterretning.
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5. Status for klimaindsatsen på Aarhus Universitet (åbent, orienterings-
punkt)

Formanden indledte punktet med at rose produkterne og fremdriften. AU er ikke i 
mål, men er godt på vej.

Universitetsdirektøren præsenterede klimaregnskabet og reduktionen af CO2-udled-
ningen. Corona betyder, at der er opnået ekstraordinære, store reduktioner. I 2021 er 
størstedelen af handleplanen implementeret, men der mangler et udbud omkring af-
faldssortering. Handleplanen for 2023 indeholder fokus på adfærdsændring og ind-
dragelse af medarbejdere og studerende. Der er endvidere igangsat et samarbejde i 
regi af Danske Universiteter om at udvikle en standard for aflæggelse af klimaregn-
skab.

Bestyrelsen stillede en række spørgsmål, herunder hvordan der arbejdes med medar-
bejdernes adfærd i forbindelse med tjenesterejser, og hvordan de studerende inddra-
ges i arbejdet. De studerende gav i forlængelse heraf udtryk for, at de meget gerne vil 
bidrage.

Universitetsdirektøren svarede, at der er en rejsepolitik på vej og endvidere dialog 
med AU’s rejsebureau om, hvad der anbefales. Der planlægges et klimatræningsforløb 
til både medarbejdere og studerende i år. Universitetsdirektøren lovede at undersøge, 
om det er muligt for universitetet at klimakompensere i forbindelse med tjenesterej-
ser, der nødvendigvis skal afvikles med fly.

Bestyrelsen gav opbakning til arbejdet, takkede for det gode arbejde og tog Aarhus 
Universitets klimaregnskab 2020, opfølgning på aktiviteter i klimahandleplan for 
2021 og Klimahandleplan 2022 til efterretning. 

6. Informationssikkerhed (lukket, beslutningspunkt)

Formanden indledte punktet og understregede vigtigheden af fokus på informations-
sikkerhed. Emnet vil derfor blive tilføjet i bestyrelsens årshjul med en årlig afrappor-
tering og strategisk drøftelse.

Formanden præsenterede herefter oplægsholder Kirsten Hede, Program Director fra 
CBS, der holdt oplæg for bestyrelsen om informations- og cybersikkerhed. Hun rede-
gjorde blandt andet for det generelle trusselsbillede og fremhævede, at det vil være 
sandsynligt, at en bestyrelse skal forholde sig til mindst ét alvorligt cyberangreb inden 
for tre til fem år. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen har det på dagsordenen, er forbe-
redt, og at universitetet blandt medarbejderne opbygger viden, kompetencer og for-
ståelse for truslen.

Universitetsdirektøren gav derefter en status for AU, de mange indsatser over de sid-
ste tre år og en vurdering af det konkrete trusselsbillede. 

Bestyrelsen drøftede herefter risikovurdering og risikoappetit. Der var enighed om, at 
den rette balance skal findes og opbakning til forslaget om at inddrage eksterne eks-
perter i vurderingen forud for bestyrelsens næste drøftelse. Det blev konkluderet, at 
universitetsdirektøren skal komme med et konkret oplæg på BM 3-2022, hvorefter 
emnet skal indgå fast i årshjulet på BM 1.

Bestyrelsen takkede for den rettidige omhu, eksterne og interne oplæg og tog oriente-
ringen til efterretning.
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7. Myndighedsbetjening (lukket, beslutningspunkt)

Formanden indledte punktet med at kvittere for de kræfter, der bliver brugt på at 
finde en fornuftig løsning.

Rektor supplerede med, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljømi-
nisteriet ikke har svaret skriftligt på AU’s udspil om et gulvniveau for forskningsba-
sen. Med sigte på en aftale for de kommende år vil AU acceptere de allerede bevilli-
gede 4,9 mio. kr. ekstra i indeværende år, gerne suppleret med 5 mio. kr. yderligere 
fra rådgivningsdelen.

Bestyrelsen bakkede op om rektoratets tilgang og delte vurderingen af, at udhulingen 
af forskningsbasen bør stoppes og efterfølges af en gradvis genopbygning.

Bestyrelsen gav rektoratet bemyndigelse til at fortsætte forhandlingerne og acceptere 
finansieringen i indeværende år, hvis der er udsigt til at finde en fremadrettet løsning.
 
Bestyrelsen tog således status for forhandlingerne til efterretning, bemyndigede rek-
tor til at afslutte forhandlingerne af rammeaftalen for 2022-25 og bemyndigede be-
styrelsesformanden til at underskrive den færdige rammeaftale angående myndig-
hedsbetjening.

8. Udpegningsprocessen (lukket, drøftelsespunkt)

Formanden bad bestyrelsen om at give input til arbejdet i indstillings- og udpegnings-
organerne med at finde en ny formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen bemærkede, at et stærkt netværk til politiske beslutningstagere og em-
bedsmænd og en profil, der passer til Strategi 2025, ville være ønskeligt.

9. Anskaffelse af nyt studieadministrativt system til Aarhus Universitet 
(lukket, orienteringspunkt)

Formanden indledte med at referere, at Jens Peter Christensen havde indsendt skrift-
lig bemærkning til dette punkt, og at han i særskilt grad er enig i indstillingen.

Universitetsdirektøren redegjorde for historik og baggrunden for, at AU selv ønsker at 
anskaffe et nyt studieadministrativt system. Det betyder, at AU træder ud af det na-
tionale samarbejde med de øvrige universiteter om anskaffelse af et fælles system. 
Universitetsdirektøren vurderede, at det ikke vil blive dyrere for AU at varetage an-
skaffelsen selv.

Bestyrelsen spurgte, om AU alligevel skal betale noget til den fælles nationale anskaf-
felse, og hvad den største risiko er ved enegang.

Universitetsdirektøren redegjorde for, at de hidtidige udgifter er afholdt hvert år som 
betaling til UFM. Den største risiko, vurderede universitetsdirektøren, er politisk men 
AU har allerede udvist vilje til samarbejde bl.a. om dataudveksling til nationale syste-
mer. AU’s anskaffelse vil kræve positiv vurdering i Statens It-Råd og et aktstykke i 
Folketingets Finansudvalg. Universitetsdirektøren forventede ikke, at det bliver en 
udfordring.
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Bestyrelsen takkede for orienteringen om, at AU selv anskaffer et nyt studieadmini-
strativt system og tog tilgangen til efterretning.

10. Halvårsstatus på bygningsområdet (åbent, orienteringspunkt)

Universitetsdirektøren opsummerede kort den udsendte halvårsstatus. Det meste for-
løber efter planen, og det går godt og planmæssigt med Universitetsbyen. Der er en 
udviklingsplan på vej for Katrinebjerg i forlængelse af Aarhus Kommunes netop ved-
tagne lokalplan for området.

Bartholinkomplekset i Universitetsparken udgør fortsat en udfordring, og det er van-
skeligt at se, hvordan bygningen kan stå færdig i 2023. AU er i tæt dialog med Byg-
ningsstyrelsen, herunder om huslejereduktion som følge af den forsinkede indflyt-
ning.

Bestyrelsen tog orienteringen om halvårsstatus for bygningsområdet til efterretning.

11. Bestyrelsens mødeplan 2023 (åbent, orienteringspunkt)

Formanden konstaterede, at bestyrelsesseminaret i 2022 er flyttet til 30. juni – 1. juli 
og afholdes på Comwell Kongebrogaarden i Middelfart.

Bestyrelsen tog herefter mødeplanen for 2023 til efterretning.

12. Udpegning til bestyrelsen for Naturhistorisk Museum (åbent, beslut-
ningspunkt)

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om, at dekan Kristian Pedersen indtræder i og insti-
tutleder Hans Brix genudpeges til bestyrelsen for Naturhistorisk Museum.

13. Eventuelt (lukket, orienteringspunkt)

Under eventuelt påpegede de interne medlemmer af bestyrelsen, at administrationen 
igennem flere år har holdt for med 2%-besparelser, og at der derfor ikke altid er hæn-
der nok. Der kan være risiko for, at institutterne ser sig nødsaget til at nyansætte for 
at kompensere.

Rektoratet udtrykte opmærksomhed på den problemstilling.

14. Bestyrelsens egen tid (lukket, orienteringspunkt)

Intet til referatet under dette punkt.
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