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1. PÅTEGNING
1.1 LEDELSESPÅTEGNING

PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 
for Aarhus Universitet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Finansministeri-
ets retningslinjer og Bekendtgørelse nr. 1021 af 24. juni 2020 om 
tilskud og revision m.v. ved universiteterne.

Det tilkendegives hermed:
1. at årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten ikke inde-

holder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder 
at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er 
fyldestgørende,

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, 
og

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk 
hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de 
institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Aarhus, den 14. april 2021

Berit Eika
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1.2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Universitet for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regn-
skabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 
og noterne 1-18.  Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 
nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen, Finans-
ministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt bekendt-
gørelse nr. 1021 af 24. juni 2020 om tilskud og revision m.v. ved 
universiteterne (i det følgende kaldet ”statens regnskabsregler”).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige hense-
ender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens 
regnskabsregler.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bekendtgørelse nr. 1021 af 24. juni 2020 om 
tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uaf-
hængige af universitetet i overensstemmelse med internationale 
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er 
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i 
alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overens-
stemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at 
vurdere universitetets evne til at fortsætte driften; at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 

universitetet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 
som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne 
for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr, 1021 af 24. juni 2020 
om tilskud og revision mv. ved universiteterne, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis 
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med inter-
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. 
bekendtgørelse nr. 1021 af 24. juni 2020 om tilskud og revision m.v. 
ved universiteterne, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation 
i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse 
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at 
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage 
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end 
ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigel-
ser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisi-
onen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af universitetets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af 
ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og 
tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

Til bestyrelsen for Aarhus Universitet

PÅTEGNING
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Aarhus, den 14. april 2021
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statsautoriseret revisor
mne23338

Jens Weiersøe Jakobsen
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• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er pas-
sende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om universitetets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere 
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revi-
sionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisions-
påtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at universitetet ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det plan-
lagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt be-
tydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle bety-
delige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporte-
ringen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesbe-
retningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrap-
porteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar 
at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen 
er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen 
og målrapporteringen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledel-
sesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 
kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 
og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer 
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet 
og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar 
at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af 
udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for of-
fentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med 
høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-
ensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love 
og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, 
om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner under-
støtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 
og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er 
anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere 
herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i 
den forbindelse.

PÅTEGNING
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2.1.1 LEDELSE
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2.1.2 STRATEGISK OVERBLIK

BERETNING

Aarhus Universitet er et stærkt universitet, der markerer sig med 
forskning, forskningsbaserede uddannelser og myndighedsråd-
givning af høj, international kvalitet og værdiskabende samar-
bejde med private virksomheder, offentlige institutioner og ci-
vilsamfundet. Den nysgerrige skabelse af viden med rod i dybe 
fagligheder til gavn for samfundet er universitetets eksistensbe-
rettigelse og har været det siden grundlæggelsen i 1928. 

Aarhus Universitets faglige portefølje spænder bredt fra de klas-
siske universitetsdiscipliner inden for humaniora, naturviden-
skab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi over 
business- og ingeniørdisciplinerne til de pædagogiske discipli-
ner samt miljø- og landbrugsvidenskaberne. Det giver universi-
tetet en helt særlig mulighed for at kombinere dybe fagligheder 
i skabelsen af videnskabelige gennembrud og for at etablere 
omfattende samarbejde med mange sektorer til gavn for hele 
samfundet.

Forskning er selve grundlaget for Aarhus Universitets virke og 
dermed for universitetets måske vigtigste opgave: at uddanne 
studerende og give dem adgang til ny viden gennem forsk-
ningsbaserede uddannelser, der også udvikler deres dannelse, 
kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner. Universitetet 
anser de studerende og dimittenderne for at være de vigtigste 
bærere af universitetets viden. Det er derfor vigtigt, at de sam-
men med universitetets medarbejdere både under og efter stu-
dierne påtager sig ansvaret for at bringe deres viden i spil og 
dermed bidrage til et bæredygtigt samfund og et oplyst demo-
krati. Universitetet forstår bæredygtighed bredt og ønsker herun-
der at bidrage til det globale samarbejde om FN’s verdensmål. 

Indfrielsen af Strategi 2025 forudsætter, at universitetet fortsat er en 
attraktiv arbejdsplads, der til stadighed udvikler det gode arbejds- 
og studiemiljø. Universitetets ambition er at udgøre en inspireren-
de ramme for alle medarbejdere og studerende. Det kræver, at 
universitetet sikrer muligheder og udvikling for alle, inddragelse af 
medarbejdere og studerende og en nærværende ledelse. 

AARHUS UNIVERSITETS VISION

Aarhus Universitet vil være et forskningsintensivt universitet, der 
stræber efter den højeste, internationale kvalitet og udmærker 
sig ved at skabe værdi gennem viden, ny erkendelse og sam-
arbejde samt understøtter forbindelserne mellem Danmark og 
verden. 

Visionen understreger Aarhus Universitets insisterende ambition 
om til stadighed at sikre forskningsaktiviteter, der lever op til de 
højeste internationale standarder og derved danner et solidt fun-
dament under alle universitetets andre aktiviteter som uddan-
nelse, myndighedsbetjening, samarbejde og videnspredning.

Visionen fordrer, at universitetet anvender sin faglige styrke og 
bredde samt sin internationale position til at skabe værdi for det 
danske og det globale samfund. Værdi skal i denne strategi for-
stås bredt og omfatter bidrag til social, økonomisk og kulturel ud-
vikling af hele samfundet. Det rækker således langt videre end 
til blot at bidrage til økonomisk vækst, idet universitetets opgave 
også er at udvikle den kritiske og konstruktive dialog, sætte den 
menneskelige eksistens i kontekst og bidrage til den demokrati-
ske udvikling og en bæredygtig fremtid. 

Nye erkendelser og videnskabelige gennembrud skabes gen-
nem fri og uafhængig forskning både inden for de faglige di-
scipliner og i mødet mellem disciplinerne. Universitetet vil derfor 
tiltrække internationale forskere og udvikle egne forskere, hvad 
enten de er etablerede forskere, lovende unge forskere eller ta-
lentfulde ph.d.-studerende.  
 
Universitetet er en af samfundets grundpiller, og dets studeren-
de, dimittender og forskere er med til at forme fremtidens sam-
fund gennem den viden, de bringer i spil. Det gælder lige fra 
den brede formidling til borgerne over den forskningsbaserede 
myndighedsrådgivning til forskeres deltagelse i statslige kom-
missioner og råd. 

Samarbejde står helt centralt i denne strategi. Særligt ønsker uni-
versitetet at styrke samarbejde dels på tværs af faggrænserne, 
dels med det private erhvervsliv og offentlige institutioner samt 
omkring innovation. Herved kan universitetet øge værdien af sit 
bidrag til samfundet og samtidig være på forkant med fremti-
dens samfundsbehov. 

Aarhus Universitets internationale samarbejde er båret af visionen 
om, at universitetets aktiviteter er med til at forbinde Danmark med 
det globale samfund. I en tid, hvor det internationale samarbejde 
er politisk udfordret, og hvor behovet for at samarbejde for at finde 
løsninger på globale samfundsudfordringer er større end nogensin-
de, har universiteterne med deres stærke tradition for internationalt 
samarbejde et særligt ansvar for at gå forrest. Universitetet ønsker 
derfor at sikre en øget, global udveksling af viden og talenter.
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Demokrati og bæredygtighed er gennemgående temaer i uni-
versitetets vision for 2025. Universitetet ser det som sin opgave at 
bidrage til et demokrati, hvor meninger brydes og beslutninger 
træffes på oplyst grundlag og på baggrund af den nyeste viden. 
En af de allerstørste samfundsudfordringer er at sikre en bære-
dygtig udvikling, og her er det universitetets opgave at bidrage 
med løsninger gennem forskning, uddannelse og samarbejde. 
Den igangværende, digitale transformation vil ligeledes påvirke 
samfundet afgørende i de kommende år. Også her skal universi-
tetet bidrage, være med til at drive udviklingen og samtidig for-
ske i samfundseffekterne af den.

Visionen tager udgangspunkt i, at Aarhus Universitet er et ægte 
internationalt campus-universitet med levende campusser, hvor 
studerende, medarbejdere og eksterne partnere mødes i et 
tæt samarbejde. Universitetets hovedcampus i Aarhus er inter-
nationalt berømmet for sin karakteristiske arkitektur og bynære 
beliggenhed. I de kommende år vil universitetet videreudvikle 
og nytænke denne og universitetets andre campusser, så de i 
endnu højere grad bliver kendetegnet ved levende, engageren-
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Tværgående
forskning

til løsning af
samfunds-
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de og innovative studie-, forsknings- og arbejdsmiljøer af høje-
ste internationale karat samt ved bæredygtig drift og udvikling. 
Universitetets visioner for egen bæredygtig drift og udvikling 
er beskrevet i universitetets klimastrategi, der understøtter den 
overordnede vision for 2025.

Visionen for Strategi 2025 manifesterer således Aarhus Univer-
sitet som et forskningsintensivt universitet, der stræber efter den 
højeste internationale kvalitet og udmærker sig ved at skabe 
værdi gennem viden, ny erkendelse og samarbejde. Samtidig 
understreger visionen universitetets internationale forpligtelse 
som brobygger mellem det internationale samfund og Danmark. 
Aarhus Universitets seks kerneopgaver er defineret i universite-
tets mission i strategien og er gengivet i nedenstående figur. 
 
Kerneopgaverne falder under hovedoverskrifterne forskning, 
uddannelse og samarbejde og indeholder alle specifikke stra-
tegiske mål, delmål og indsatser, der skal understøtte det over-
ordnede mål om den højeste internationale kvalitet inden for 
kerneopgaverne. 

BERETNING

Figur. Aarhus Universitets mission
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2.1.3 NØGLETAL

STÅ-produktion, 
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BERETNING

Undervisningspublikationer

Formidlingspublikationer

Review, editorials, konferencebidrag, videnskabelig rapport, mm.

Artikler, bøger og bidrag til bøger
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Øvrige indtægter

Øvrige finanslovsmidler

Forskningsbaseret
myndighedsbetjening

Eksterne midler

Forskning

Uddannelse

Øvrige finanslovsmidler

Øvrige indtægter

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Eksterne midler

Forskning

Uddannelse

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 0

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



ÅRSRAPPORT 202010

2.2 LEDELSESBERETNING  

På linje med resten af det danske samfund har coronapande-
mien spillet en stor rolle for Aarhus Universitet i 2020 med bety-
delige konsekvenser for universitetets aktiviteter og ikke mindst 
for de enkelte medarbejdere og studerende. Forårets nedluk-
ning betød, at undervisere og it-medarbejdere med hast og 
dygtighed omlagde fysisk undervisning til virtuel undervisning 
og omlagde den fysiske eksamen til digital eksamen. Udfordrin-
gen var tilsvarende stor for de studerende, der med prisværdig 
energi gennemførte forårets undervisning og eksamen under de 
nye vilkår og med et helt ændret studentersocialt liv. Universi-
tetsledelsen anerkender med tilfredshed den betydelige indsats, 
som både medarbejdere og studerende gennem hele året har 
lagt for dagen i håndteringen af coronaen. Set på baggrund af 
pandemien har 2020 samlet set været et tilfredsstillende år for 
Aarhus Universitet vurderet alene ud fra nøgletal og strategiske 
målsætninger for den samlede drift, men universitetsledelsen 
ser med bekymring på de indikationer på dårlig trivsel blandt 
studerende og medarbejdere, som har fulgt med efterårets og 
vinterens hele og delvise nedlukning.

Vilkårene og mulighederne for at gennemføre forskningsaktivitet 
blev ligeledes radikalt ændret, men det er endnu for tidligt at 
vurdere især de langsigtede konsekvenser for universitetets sam-
lede forskningsindsats. En række af Aarhus Universitets forskere 
har fra starten bidraget med grundlæggende forskning om CO-
VID-19 virus og til at oplyse offentligheden om pandemien og 
perspektivere dens konsekvenser. Det gælder spørgsmål om vi-
rus og behandling af den, smitteudvikling, samfundsøkonomiske 
konsekvenser, hvordan den daglige adfærd påvirkes af restrikti-
oner m.m. Forskere fra universitetet har ligeledes indgået i eks-
pertudvalg, som har rådgivet regeringen tæt om vanskelige be-
slutninger i løbet af året og deltaget i efterfølgende kulegravning 
af beslutningsprocesser i den indledende fase af pandemien. 
Den omfattende og hurtige rådgivningsindsats fra sundhedsvi-
denskabelige, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige 
forskere over for offentligheden og politiske beslutningstagere 
har således understreget værdien af universitetets beredskab af 
viden baseret på omfattende grundforskning. 

Aarhus Universitets Strategi 2025 blev vedtaget i december 2019 
af universitetets bestyrelse. 2020 var dermed det første år med 
den nye strategi, hvor der blev arbejdet målrettet med at imple-
mentere strategiens første handleplan. Handleplanen beskriver 
de aktiviteter, som universitetet vil videreføre eller igangsætte i 
det pågældende år for at implementere Strategi 2025. Imple-
menteringen af Strategi 2025 følges løbende af universitetsle-
delsen, som vurderer, om arbejdet med de strategiske indsatser 
og aktiviteter er forløbet planmæssigt på trods af de udfordrin-

ger, coronaepidemien har skabt. Universitetets samlede leder-
gruppe inddrages på det årlige lederseminar om foråret i ud-
vikling af det kommende års handleplan. Lederkredsen drøfter 
input til handleplanerne med henblik på at kvalificere, gensidigt 
inspirere og prioritere i de foreslåede indsatser og aktiviteter. På 
sommerens bestyrelsesseminar præsenteres en skitse til én sam-
let handleplan for universitetet. Aarhus Universitet ønsker med sit 
strategiske årshjul at skabe rammerne for en dynamisk strategi, 
hvor organisationen løbende bliver klogere og tilpasser strate-
giens mål og delmål til eventuelt ændrede samfundsbehov og 
rammebetingelser.

Bestyrelsen godkendte i april 2020 Aarhus Universitets første 
klimastrategi. Klimastrategi 2020-2025 har fire indsatsområ-
der med fokus på at reducere universitetets CO2-udledning fra 
bygninger, transport og indkøb, samt bedre affaldssortering af 
hensyn til miljøet. Det er målet, at Aarhus Universitets CO2-udled-
ning i 2025 er reduceret med 35 pct. sammenlignet med 2018, 
og at universitetet er CO2-neutral i 2040. Strategien er ambitiøs 
og skal bidrage til, at universitetet reducerer sit klimaaftryk bety-
deligt og fremmer en bæredygtig udvikling i driften af universi-
tetet. I forlængelse af klimastrategien er der i 2020 udarbejdet 
en handleplan som indeholder 44 aktiviteter inden for de fire 
indsatsområder. Arbejdet med at udvikle aktiviteterne har invol-
veret en lang række medarbejdere og studerende på universite-
tet, og samarbejdet er fortsat med udvikling af handleplaner for 
2021. På årets sidste bestyrelsesmøde blev Aarhus Universitets 
klimaregnskab for 2019 fremlagt, og på første bestyrelsesmøde i 
2021 blev opfølgning 2020 fremlagt. Opfølgningen viste, at stør-
stedelen af aktiviteterne enten var i mål eller på vej i mål ved 
årets udgang. Klimaregnskabet blev udarbejdet for anden gang 
og viste et fald i universitetets CO2-udledning, som dog hoved-
sageligt skyldes eksterne forhold på grund af en ændring i ener-
gisammensætningen i den fjernvarme og el, som AU benytter 
(mere biomasse).

Som et væsentligt element i Aarhus Universitets strategiske am-
bitioner for internationalisering har universitetet siden 2018 del-
taget i arbejdet med opbygning af universitetsalliancen Circle 
U., der blev godkendt af Europa Kommissionen sommeren 2020 
og med projektstart primo november 2020. Circle U. indebærer, 
at Aarhus Universitet sammen med sine seks europæiske part-
neruniversiteter (Universitetet i Oslo, University of Louvain, Kings 
College London, Université de Paris, Humboldt Universität zu Ber-
lin og University of Belgrade) deltager i et europæisk universi-
tetsuddannelsessamarbejde med ledsagende samarbejde om 
forskning og innovation. Circle U. har foreløbig opnået finansie-
ring for en treårig periode, og arbejdet foregår blandt andet in-

BERETNING
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den for tre såkaldte Knowledge Hubs med temaerne Klima, Glo-
bal Sundhed og Demokrati. Alliancen skal sammen med andre 
europæiske universitetsalliancer bidrage til at skabe et mere in-
tegreret universitets-Europa, hvor et styrket samarbejde på tværs 
af landegrænser bidrager til at løse globale udfordringer. En af 
vejene dertil er en markant øget studentermobilitet og forbedret 
videnudveksling om uddannelsesmetoder.

Opdelingen af fakultetet Science and Technology i to nye fa-
kulteter, henholdsvis Faculty of Natural Sciences og Faculty of 
Technical Sciences, trådte i kraft ved årsskiftet 2020. Det betyder, 
at Aarhus Universitet nu har fem fakulteter med en mere jævn-
byrdig fakultetsstørrelse. Faculty of Natural Sciences omfatter de 
klassiske naturvidenskaber biologi, fysik og astronomi, kemi, ge-
ologi, matematik, datalogi, molekylærbiologi og nanoscience. 
Faculty of Technical Sciences rummer ingeniørvidenskab, miljø, 
husdyrvidenskab, agro- og fødevareområdet samt universite-
tets forskningsbaserede myndighedsbetjening. De to fakulteter 
fortsætter Aarhus Universitets markante satsninger på digitali-
sering og ingeniørvidenskab, og Faculty of Technical Sciences 
har i løbet af året forberedt organiseringen af ingeniørområdet i 
fire nye institutter baseret på disciplinerne inden for det tekniske 
område. Hermed skabes en tydeligere profil for ingeniørområdet 
og bedre rammer for samarbejde mellem diplom- og civilinge-
niørdisciplinerne. Den nye organisering kombineret med udbud 
af nye uddannelser skal styrke grundlaget for den ambitiøse in-
geniørsatsning frem mod 2025 med et øget antal studerende og 
udvikling af de videnskabelige miljøer gennem målrettet rekrut-
tering af undervisere og forskere. 

Aarhus Universitet som et internationalt campus-universitet er 
centralt i Strategi 2025, og universitetet har i 2020 fortsat ud-
viklingen af et samlet og byintegreret hovedcampus i Aarhus. 
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S har i samarbejde med 
Aarhus Universitet i løbet af året fortsat udviklingen af Univer-
sitetsbyen, det tidligere kommunehospitalsområde, hvor den 
første markante indflytning af universitetsaktiviteter – Institut for 
Molekylærbiologi og Genetik – finder sted primo 2022. I løbet af 
2020 er planlægningen af næste store indflytning af Institut for 
Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse, som skal finde sted 
i 2025, blevet forberedt med udbud af henved 40.000 m2 i to- 
talentreprisekonkurrence. Allerede i februar 2020 flyttede The 
Kitchen, som rummer universitetets satsning på fællesfaglige in-
novationsaktiviteter, ind i midlertidige lokaler i Universitetsbyen. 
The Kitchen blev åbnet med repræsentanter fra erhvervsliv, kom-
mune og region, som markerede, at The Kitchen rækker ud over 
universitetet og lægger op til samarbejde med hele regionen, jf. 
også side 16. Udviklingen af Katrinebjerg-området er ligeledes 
fortsat i samarbejde med Forskningsfondens Ejendomsselskab 
A/S. Området rummer i forvejen væsentlige dele af universite-
tets it- og ingeniøraktiviteter, og den planlagte udvikling af disse 
aktiviteter skal finde sted i dette område.

Universitetsledelsen fik i løbet af 2020 tre nye medlemmer. Eskild 
Holm Nielsen blev 1. januar 2020 ansat som dekan for Technical 

Sciences og kom fra en stilling som innovationschef på Aalborg 
Universitetshospital. Lone Ryg Olsen blev pr. 1. februar 2020 an-
sat som erhvervsdirektør og kom fra en stilling som CEO i Danish 
Food Cluster. Kristian Pedersen blev 1. april 2020 ansat som de-
kan for Natural Sciences og kom fra en stilling som institutdirektør 
for DTU Space.

ØKONOMISK RESULTAT OG MÅLRAPPORTERING

Aarhus Universitet fik et regnskabsresultat i 2020, hvor indtæg-
ter og omkostninger blev lige store. Der blev budgetteret med 
et underskud på 49 mio. kr., og resultatet blev 0 kr. De samlede 
indtægter blev 6.660 mio. kr. mod en forventet samlet indtægt 
på 6.833 mio. kr. svarende til en negativ afvigelse på 172 mio. kr. 
De samlede omkostninger blev 6.696 mio. kr., hvilket er 206 mio. 
kr. lavere end de budgetterede omkostninger på 6.902 mio. kr. 
Finansielle nettoindtægter blev 35 mio. kr., hvilket var 16 mio. kr. 
højere end det budgetterede.

Den negative budgetafvigelse afspejler et år ramt af gentagne 
coronanedlukninger og viser en aktivitetsnedgang i forhold til 
både det forventede aktivitetsniveau ved budgetlægningen og 
i forhold til aktivitetsniveauet i 2019. 

I budgettet B21-24 forventer Aarhus Universitet en stabil, årlig 
indtægtsvækst med den bagvedliggende forudsætning, at Co-
vid-19 restriktionerne ophører i løbet af første del af 2021. 

Regnskabsresultatet for 2020 giver således ikke anledning til 
justeringer af den strategiske retning eller budgettet for 2021 – 
2024.

2020 var tredje år i Aarhus Universitets strategiske rammekon-
trakt med uddannelses- og forskningsministeren. Rammekon-
trakten er detaljeret afrapporteret i afsnit 2.4 i årsrapporten.  Det 
er Aarhus Universitets samlede vurdering, at der er solide frem-
skridt i realiseringen af de mål, der er aftalt i den strategiske ram-
mekontrakt.

FORSKNING OG TALENTUDVIKLING

Som et forskningsintensivt universitet, sigter Aarhus Universitet 
efter den højeste internationale kvalitet. Excellent grundforsk-
ning er en hjørnesten i Aarhus Universitets virksomhed, fordi 
grundforskning skaber ny viden og nye erkendelser til gavn for 
samfundet i bred forstand. Læg dertil at grundforskning er fun-
damentet for universitets øvrige kerneaktiviteter samt en væ-
sentlig forudsætning for at kunne hjemtage konkurrenceudsatte 
forskningsmidler. 

Rekrutteringen af talenter – fra tenure track adjunkter til pro-
fessorer – er afgørende for at fastholde og udbygge den forsk-
ningsmæssige styrkeposition. Universitetet har styrket kvaliteten 
af rekrutteringsprocessen de seneste år gennem ”Normer for re-
kruttering af fastansat videnskabeligt personale”. Normerne har 
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Forbrug af eksterne forskningsmidler og hjemtag af nye  
bevillinger i 2020
Udviklingen i universitetets forbrug og hjemtag af nye bevillinger 
af eksterne forskningsmidler for de seneste fem år vises i afsnit 
2.3 Finansiel redegørelse. Herunder vises forbruget i 2020 fordelt 
på kilder.

Aarhus Universitet har i 2020 oplevet en tilbagegang på godt 2 
pct. i faste priser i forbruget af eksterne forskningsmidler i forhold 
til 2019. Til trods for at der har været et øget forbrug fra dan-
ske private kilder og fra EU, så har det ikke opvejet nedgangen 
i forbruget af de offentlige danske midler. En væsentlig årsag til 
nedgangen i sidstnævnte er formentligt, at hjemtaget af netop 
offentlige danske midler var noget lavere end normalt i 2018. Da 
forbruget af hjemtagne midler ofte sker med en ”forsinkelse” på 
1-2 år, slår nedgangen igennem i 2020.

Konkurrencen mellem danske og internationale universiteter 
om nye bevillinger af eksterne forskningsmidler intensiveres til 
stadighed. Aarhus Universitets hjemtag i 2020 steg til trods her-
for med over 7 pct. og fortsatte dermed de senere års stigning. 
Hjemtaget øgedes især fra offentlige danske kilder, men også 
fra EU og øvrige udenlandske kilder. Derimod faldt hjemtaget af 
private danske midler. Forskere fra Aarhus Universitet fik også i 
2020 en række nye bevillingstilsagn fra EU’s rammeprogram for 
forskning Horizon 2020, herunder et af de prestigefyldte Syner-
gy Grants fra det Europæiske Forskningsråd (ERC). Samlet har 
Aarhus Universitet hjemtaget i alt 425 projekter og fået ca. 1,60 
mia. kr. i bevillinger og bevillingstilsagn fra Horizon 2020 siden 
programmets start i 2014. 

Nye større bevillinger
Aarhus Universitet har deltaget i henved 40 corona-relatere-
de projekter sat i gang i løbet af 2020, og alle fem fakulteter 
har bidraget til indsatsen. Forskningen strækker sig fra at forstå 
pandemien og dens udbredelsesmåder, over udvikling af be-
handlingsmuligheder og til forståelse af de samfundsmæssige 

bidraget til at øge antallet af kvalificerede ansøgere til de faste 
videnskabelige stillinger. Det betyder, at de faglige miljøer kan 
ansætte de bedste forskere; valgt i et stærkt felt. 

Talent- og karriereudvikling, ligestilling
Aarhus Universitet har siden 2017 arbejdet målrettet med talent- 
og karriereudvikling i Junior Researcher Development Program-
me. Programmets formål er at skabe tydeligere karriereveje for 
de unge forskere, der ikke har en fastansættelse på universite-
tet. Efter en positiv evaluering af programmets aktiviteter har en 
arbejdsgruppe, med deltagelse af blandt andre yngre forskere, 
videreudviklet programmet således, at det kan implementeres 
på tværs af fakulteterne.   

Bestyrelsen for Aarhus Universitet vedtog i 2020 ”Handleplan 
for ligestilling 2020-2022”. Handleplanen sigter på at forbedre 
kønsbalancen blandt universitetets medarbejdere – og især 
de videnskabelige medarbejdere og i ledelsen, hvor ubalan-
cen nogle steder er særlig udtalt. Handleplanen er udarbejdet 
af universitetets tværgående Diversitets- og ligestillingsudvalg, 
hvor rektor og prorektor deler formandsskabet. Handleplanen 
er kendetegnet ved tydeligt at anvise, hvilke aktiviteter, der skal 
gennemføres, og hvem der har ansvaret for implementering.

Ansvarlig forskningspraksis og databeskyttelse
Aarhus Universitet har de seneste år haft en styrket indsats i for-
hold til at sikre ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i de 
faglige miljøer, idet forskningsintegritet er en grundlæggende og 
afgørende del af forskningsproduktion. I 2020 har indsatsen især 
centrereret sig omkring udarbejdelsen af ”Grundregler for an-
svarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med 
eksterne parter”. Derudover er der udviklet et onlinekursus om 
ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed på Aarhus Univer-
sitet, som er obligatorisk for alle VIP. Ultimo 2020 havde 86 pct. af 
målgruppen gennemført kurset. Aarhus Universitets grundregler 
har i 2020 indgået i grundlaget for udarbejdelse af en national 
kodeks for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning. 

Aarhus Universitet har i 2020 yderligere opprioriteret sit arbejde 
med databeskyttelse inden for forskningsområdet. Universitetet 
har mange forskningsprojekter, der behandler personoplysnin-
ger. Aarhus Universitet har i 2020 udarbejdet en complianceplan, 
som skal sikre, at alle deltagere i forskningsprojekter, hvad enten 
det er i afprøvning af nyt medicinsk udstyr eller kvalitativ evalu-
ering af nye sprogpædagogiske indsatser i dagplejen, kan have 
tillid til, at universitetet behandler deres personoplysninger lovligt 
og sikkert. Universitetets databeskyttelsesretlige fokus på forsk-
ning har allerede vist sit værd, da Datatilsynet i efteråret 2020 
valgte at føre tilsyn med Aarhus Universitets behandling af per-
sonoplysninger til forskningsbrug. Universitetet vil i de kommende 
år fortsat arbejde med, hvordan fakulteterne støtter deres forskere 
med spørgsmål om databeskyttelse, så den enkelte forsker lette-
re kan løfte sit ansvar for lovlig behandling af personoplysninger.

BERETNING

Danske offentlige kilder, 
814 mio. kr

Danske private kilder, 
725 mio. kr

43%

38%

13%

6%

EU, 239 mio. kr.

Øvrige udenlandske kilder, 
106 mio. kr.

Ill. Aarhus Universitets forbrug af eksterne midler i 2020
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konsekvenser både for de enkelte individer og konsekvenser for 
samfundets demokratiske udvikling i bred forstand. Der er hentet 
bevillinger fra både EU, Danmarks Frie Forskningsfond, Innovati-
onsfonden samt Carlsbergfondet, Lundbeckfonden og flere an-
dre private fonde. 

Aarhus Universitet har også i 2020 modtaget flere bevillinger fra 
Det Europæiske Forskningsråd. Professor Benjamin Sovacool, In-
stitut for Forretningsudvikling og Teknologi modtog et ERC Syner-
gy Grant på 70 mio. kr. til et forskningsprojekt, som skal undersøge 
alternative løsninger på den globale opvarmning. Projektet skal 
kaste lys over nye teknologier i klimakampen, og målet er at gøre 
verdens politikere og beslutningstagere i stand til effektivt at bru-
ge alternative teknologier, som stadig er i deres spæde udvikling, 
i forsøget på at stoppe den globale opvarmning. 

Professor Lasse Lindekilde, Institut for Statskundskab modtog et 
ERC Consolidator Grant på ca. 15 mio. kr. til at forske i, hvordan 
vidner til online politisk had og aggression reagerer, og om en 
bedre debatkultur kan fremmes via pro-sociale reaktioner. Lektor 
Bjørn Panyella Pedersen fra Institut for Molekylærbiologi og Ge-
netik modtag ligeledes et ERC Consolidator Grant på ca. 15 mio. 
kr. til forskning inden for plantevækst.
 
Endvidere modtog fire forskere fra Aarhus Universitet ERC Starting 
Grants, hver godt 11 mio. kr. til forskning i forskellige emner. Lek-
tor i antropologi Christian Suhr, Institut for Kultur og Samfund vil 
med kærlighed som ramme afdække ligheder og forskelle mel-
lem buddhister, kristne og muslimers oplevelser af det guddom-
melige. Lektor i teologi Elisa Katariina Uusimäki, Institut for Kultur 
og Samfund vil med afsæt i jødiske skrifter undersøge, hvordan 
fortidens israelitiske folk opfattede ’menneskelig mobilitet’.  Lektor 
Francesca Fardo, Institut for Klinisk Medicin skal med såkaldt be-
regningsmæssig neurovidenskab udforske forskellen mellem op-
levet smerte og fysisk skade. Lektor Micah Allen, Institut for Klinisk 
Medicin og Aarhus Institute of Advanced Studies skal undersøge, 
hvordan de aktive stoffer i cannabis, også kaldet cannabinoider 
påvirker krop og hjerne. 

Aarhus Universitet har også modtaget andre bevillinger fra ram-
meprogrammer under Horizon 2020. Med en bevilling på ca. 15 
mio. kr. skal lektor Mette Nyegaard, Institut for Biomedicin og lek-
tor Dorte Rytter, Institut for Folkesundhed som koordinatorer lede 
et forskningsprojekt, der har som mål at nedbringe omfanget af 
forsinket diagnostik for patienter med underlivssygdommen en-
dometriose. Projektet vil indeholde genetiske og epidemiologiske 
studier kombineret med introduktion af en patientmålrettet app 
til monitorering og analyse af 24/7-indsamlede data. Forskere fra 
Institut for Ingeniørvidenskab har modtaget 33 mio. kr. fra ramme-
programmet Future and Emerging Technologies, hvor forskerne 
skal udvikle ny kunstig intelligens (AI) hardware og bygge et helt 
nyt slags computersystem, der efterligner den måde, menneskets 
hjerne er opbygget på, og som kan øge ydeevnen betydeligt 
sammenlignet med moderne supercomputere. 

Fra offentlige danske forskningsmidler modtog Aarhus Universi-
tet blandt andet 70 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond som 
tematiske forskningsmidler til grøn omstilling. De tematiske forsk-
ningsmidler indgår i Folketingets fordeling af Forskningsreserven 
og skal anvendes til at hjælpe talentfulde forskere på vej og på 
den måde sikre nye, originale idéer og forskningsmæssige gen-
nembrud inden for blandt andet klima, natur og miljø. Beløbet 
fordelte sig på 17 bevillinger fordelt med ni bevillinger til Techni-
cal Sciences, syv til Natural Sciences og én til Aarhus BSS.

Danmarks Grundforskningsfond bevilgede 46 mio. kr. til for-
længelse af Center for Music in the Brain ledet af professor og 
jazzmusiker Peter Vuust, Institut for Klinisk Medicin. Grundforsk-
ningscentret er etableret ved Aarhus Universitet og Det Jyske 
Musikkonservatorium og undersøger, hvad der sker i hjernen, når 
mennesker lytter til, synger og spiller musik sammen. Det internati-
onalt anerkendte forskningscenter har eksisteret siden 2015.

Aarhus Universitet modtager betydelige midler fra private, dan-
ske kilder og to forskere, professor Trine Bilde og professor Signe 
Normand, begge Institut for Biologi har modtaget samlet 119,1 
mio. kr. til etablering af to forskningscentre, der skal finde forsk-
ningsbaserede løsninger på, hvordan biodiversitet kan fremtids-
sikres i et omskifteligt klima med stadigt stigende ressourcebe-
hov. Bevillingerne er givet som del af ”Novo Nordisk Foundation 
Challenge Programme”. Det ene center vil fokusere på insekter 
og effekter for deres genetiske diversitet, og det andet center vil 
udvikle værktøjer til at forudsige, hvordan og på hvilke arealer 
naturgenopretning i forhold til landbrugsproduktion vil have den 
største effekt på biodiversiteten i fremtiden. 

Lundbeckfonden har i slutningen af 2020 bevilget 75 mio. kr. til 
hjerneforskningscentret DANDRITE, som giver mulighed for, at 
forskningen på centret kan fortsætte frem til 2028. Centret har 
eksisteret siden 2013 og ledes af professor Poul Nissen, Institut for 
Molekylærbiologi og Genetik. Med bevillingen kan rekrutteres 
fem nye DANDRITE-gruppeledere med individuelle forsknings-
programmer inden for neurovidenskab.

Med en bevilling på 38 mio. kr. har Novo Nordisk Fonden også 
bidraget til et projekt, hvor Aarhus BSS’ center for integreret re-
gisterforskning, CIRRAU sammen med Rigsarkivet, Københavns 
Universitet og Det Koordinerende Organ for Registerforskning 
ved hjælp af gamle sognebøger skal etablere et nyt multigene-
rationsregister. CIRRAU med professor Carsten Bøcker Pedersen, 
Institut for Økonomi i spidsen skal stå for arbejdet med det nye 
multigenerationsregister. 

For første gang har Novo Nordisk Fonden uddelt bevillinger in-
den for forskningsprogrammet NERD, der er målrettet ambitiøse 
og ”vilde” forskningsideer inden for naturvidenskabelig og teknisk 
forskning. Lektor Alexander Zelikin, Institut for Kemi og iNano har 
modtaget en af disse bevillinger på 13,5 mio. kr. til forskning i ud-
vikling af kunstige kemiske receptorer.
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Flere bevillingstyper har sigte på at udvikle unge talenter, og en 
række unge forskere fra Aarhus Universitet har i 2020 modtaget 
disse bevillinger. Syv forskere fra Aarhus Universitet blev udnævnt 
til Sapere Aude forskningsledere af Danmarks Frie Forskningsfond 
og modtog i alt 43 mio. kr., fordelt med tre bevillinger på Natural 
Sciences, tre på Arts, og én på Aarhus BSS. En af bevillingsmod-
tagerne fra Arts, lektor Katja Brøgger, DPU har desuden, som én 
af i alt fem forskere, modtaget en Inge Lehmann-bevilling oveni 
Sapere Aude-bevillingen. Endvidere modtog tre unge forskerta-
lenter fra Natural Sciences i alt 29 mio. kr. fra Villum Fonden under 
Villum Young Investigatorprogrammet, og en ung forsker fra He-
alth modtog en bevilling som Novo Young Investigator. Endelig 
modtog otte unge forskere Carlsberg Young Researcher Fellows-
hip, fordelt med fire til Arts, tre til Natural Sciences og en til Health. 

PRISER
En række forskere fra Aarhus Universitet modtog i 2020 priser og 
anerkendelser for deres forskning. I det følgende nævnes enkel-
te af disse.

Professor Anders Møller, Institut for Datalogi modtog én af de 
fem EliteForsk-priser, som Uddannelses- og Forskningsministeri-
et hvert år uddeler til forskere under 45 år, hvis forskning er i inter-
national topklasse. Anders Møller modtog prisen for sit arbejde 
inden for teoretisk datalogi med fokus på programmeringssprog 
og programanalyse, specielt med anvendelse i Java-script pro-
grammer og metoder, som gør det muligt at analysere og finde 
fejl i programmerne, inden de tages i brug i f.eks. webapplika-
tioner.

Professor Preben Bo Mortensen, Institut for Økonomi og viden-
skabelig direktør for iPSYCH og centerleder ved Center for 
Registerforskning modtog Novo Nordisk Prisen sammen med 
professor i klinisk medicin Merete Nordentoft fra Københavns 
Universitet for deres fælles kliniske og epidemiologiske forsk-
ningsbidrag til dansk lægevidenskab. Preben Bo Mortensen har 
ved hjælp af registerforskning arbejdet på at opdage psykiske 
lidelser i befolkningen og på at forbedre behandlingen af folk 
med psykiske lidelser og forhindre selvmord.

Professor Karl Anker Jørgensen, Institut for Kemi modtog Maria 
Skłodowska-Curiemedaljen med begrundelsen ”exceptionelle 
videnskabelige bedrifter af international betydning” inden for 
forskningsfeltet asymmetrisk katalyse. Medaljen blev uddelt til 
The Polish Chemical Society’s årsmøde og er tidligere givet til 
internationalt banebrydende kemikere.  

Professor Bo Barker Jørgensen, Institut for Biologi er blevet invite-
ret ind i det meget velansete amerikanske videnskabelige aka-
demi, National Academy of Sciences som den tolvte dansker i 
akademiets 157 årige historie. Akademiet inviterer forskere med 
markante resultater, og hæderen tilfalder Bo Barker Jørgensen 
for forskning i marine mikroorganismers økologi, som har haft 
stor betydning for forståelsen af havenes stofkredsløb. 

Professor Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin 
og Aarhus Universitetshospital Psykiatrien modtog to priser for 
sin indsats med udvikling af nye redskaber til at måle sværheds-
graden af psykisk sygdom og effekten af behandlingen. Det 
drejer sig om henholdsvis Lundbeckfondens Young Investigator 
Prize og Jorcks Fonds Forskningspris 2020.

UDDANNELSE

Uddannelsesporteføljen
Aarhus Universitet har i Strategi 2025 blandt andet sat som mål 
at styrke udviklingen af uddannelsesporteføljen, hvor profiltilpas-
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ningen og uddannelse af flere ingeniører og it-specialister ind-
går som de to centrale indsatser. Som led heri er der i 2020 op-
rettet en ny bacheloruddannelse i teknisk videnskab (Mekanik), 
en ny kandidatuddannelse i IT, kommunikation og organisation, 
og en ny cand.merc.-linje i Commercial and retail management. 

Hertil er der også oprettet en ny Masteruddannelse i Informa-
tikundervisning. Uddannelsen vil styrke universitetets gymna-
siesamarbejde og imødekommer en efterspørgsel på videre-
uddannelse af undervisere i informatik i gymnasieskolen. Den 
udbydes i samarbejde med Københavns Universitet, Syddansk 
Universitet, IT-Universitetet, Roskilde Universitet og Aalborg Uni-
versitet og havde første optag i 2020. Endelig har Aarhus Univer-
sitet i 2020 også oprettet en Kandidatuddannelse i Naturfags- 
og Matematik-undervisning i samarbejde med Københavns 
Universitet. 

Rekruttering og studiestart
I alt 7.492 nye studerende blev i 2020 tilbudt plads på en bache-
loruddannelse, hvilket er godt 500 flere (5 pct.) end sidste år. Det 
er tilfredsstillende i en tid med faldende ungdomsårgange. 

Bachelor- og kandidatstuderende

• 33.381 indskrevne studerende 

• 27.039 ansøgere

• Bachelor: 7.187 optagne, 4.653 uddannede 

• Kandidat: 5.771 optagne, 4.987 uddannede

Antallet af studerende, der blev optaget på ingeniøruddannel-
serne og de digitale uddannelser steg i 2020 betydeligt, blandt 
andet fordi der som følge af corona var udbudt 539 ekstra stu-
diepladser inden for de naturvidenskabelige, tekniske og økono-
miske uddannelser på Aarhus Universitet. De 539 ekstra pladser 
var en del af de 4.500 ekstra studiepladser på landsplan, som re-
geringen ønskede udbudt inden for uddannelser med gode job-
muligheder. Dette i forventning om, at corona ville få flere unge 
end sædvanlig til at søge ind på en videregående uddannelse. 
Aarhus Universitet besluttede i samme forbindelse at reducere 
karakterkravet i kvote 1 på Natural Sciences, Technical Sciences 
og Business and Social Sciences fra karakteren 7 til 6.
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Årets optag er fortsat præget af høje kvotienter. Niveauet er dog 
ikke på højde med 2019, hvilket primært skyldes bortfaldet af 
karakterbonussen med en faktor 1,08. Faldet i det adgangsgi-
vende karaktergennemsnit er på 0,5 og er i år således på 8,9 
mod 9,4 forrige år. Et tilsvarende fald ses også på de øvrige uni-
versiteter. Optaget på kandidatuddannelserne faldt sammen-
lignet med sidste år 3 pct. Forklaringen herpå er antageligt pri-
mært det udvidede retskrav, der trådte i kraft i 2019.

Corona
Studiestarten var præget af corona og var derfor på mange må-
der anderledes end den, universitetets nye studerende normalt 
møder. I praksis blev både de faglige og sociale aktiviteter i for-
bindelse med studiestarten afviklet ved en kombination af fysisk 
og virtuelt fremmøde. Som et supplement til den fysiske studiestart 
udviklede Aarhus Universitet i samarbejde med Studenterrådet 
Study@AU. Det er et virtuelt studiestartsmodul, hvorigennem de 
nye studerende introduceres til studielivet straks efter at have be-
kræftet deres studieplads. Study@AU består af fire moduler med 
en varighed på ca. 30 minutter og omfatter blandt andet tekst 
og infografikker og korte videoer. Temaerne er Universitetet som 
organisation og uddannelsesinstitution, Uddannelsernes opbyg-
ning og studieordning, Digitale platforme samt Sociale og faglige 
fællesskaber. Frem mod studiestarten i 2021 udvikles Study@AU 
yderligere med moduler målrettet internationale studerende og 
studerende på kandidatuddannelserne.

Corona betød også, at en meget stor del af undervisningen og 
eksamener i foråret blev omlagt med kort varsel. Trods delvis 
tilbagevenden til campus i efterårssemesteret har både under-
visning og eksamensafvikling trukket store veksler på fleksibili-
tet, kreativitet og vedholdende indsats hos studerende og un-
dervisere. Omlægningerne satte en ellers robust og langsigtet 
planlægning på prøve. De studerendes adgang til campus blev 
reduceret, sociale aktiviteter lukket ned og undervisningen til-
rettelagt på nye måder. Samtidig befandt studerende sig i en 
studiehverdag, hvor de selv skulle opretholde struktur i studie-
livet og finde nye måder at holde kontakt på til undervisere og 
medstuderende. Heldigvis er studieprogressionen uændret god, 
antallet af beståede eksamener øget en smule og karakterni-
veauet lidt højere i 2020.

Aarhus Universitet gennemførte i forlængelse af forårets nedluk-
ning en større undersøgelse blandt undervisere og studerende. 
Formålet var at uddrage erfaringer og viden af omlægningen 
med henblik på at drage læring til fremadrettet brug. Undersø-
gelsen bekræfter, at den fysiske undervisning kan noget, som 
ikke umiddelbart kan erstattes digitalt. Den viser eksempelvis, 
at mødet på campus har en stærk værdi, og at der sker et tab 
af fællesskabsfølelse og samhørighed, når undervisningen ikke 
foregår fysisk på universitetet, samt at det virtuelle format ikke 
giver de samme muligheder for at gennemføre praksisbaseret 
undervisning. Nødundervisningen understregede på den vis 
værdien af at være et campusuniversitet. Ikke mindst fordi man-
ge studerende har sværere ved at finde motivationen i de digi-

tale klasserum, at opretholde en god balance mellem studietid 
og fritid og at vedligeholde social kontakt med deres medstude-
rende med deraf følgende problemer med ensomhed. Corona 
satte derved et markant aftryk på studiemiljøet. 

Aarhus Universitet har i 2020 derfor haft stor opmærksomhed på 
at gøre en ekstraordinær indsats for at fastholde studietrivslen 
på et højt niveau, selvom studiehverdagen for de studerende 
er anderledes og mindre social end normalt. På tilsvarende vis 
er der tillige en stor opmærksomhed på, at det gode studie- og 
foreningsliv skal genskabes, når campus igen kan rumme fagli-
ge og sociale studenterarrangementer. Opmærksomheden vil 
fortsætte i 2021, og universitetsledelsen vil i løbet af året gøre 
status på effekterne af indsatsen.

Struktur og forløb
Fremdriftsreformen har siden den trådte i kraft i 2014 betydet en 
markant udvikling i ECTS-optjeningen på tværs af alle Aarhus 
Universitets uddannelser. Studieprogressionen på bachelorud-
dannelserne er således steget fra 27,0 til 29,4 ECTS i gennemsnit 
per semester, mens det på kandidatuddannelserne er steget fra 
20,2 til 26,4 ECTS. 

Studieintensitet har siden 2018 været en del af den strategiske 
rammekontrakt efter ønske fra Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet. Det måles i Uddannelseszoom som de studerendes egen 
angivelse af tidsforbrug på deres uddannelse. Gennemsnittet 
for 2020 er opgjort til 37 timer pr. uge og spænder fra 34 timer 
per uge (Arts) til 41 timer per uge (Natural Sciences). For at fast-
holde en høj studieintensitet arbejdes der kontinuerligt på alle 
uddannelser med indlejring af studenteraktiverende aktiviteter 
både i undervisningen og i tiden mellem de skemalagte timer. 

De studenteraktiverende aktiviteter understøttes blandt andet 
via en investering i og prioritering af et minimumstimetal på alle 
bachelor- og kandidatuddannelser på henholdsvis 12 og 8 timer 
om ugen samt gennem EDU-IT satsningen. Sidstnævnte udmøn-
tes især gennem redesign af undervisningsforløb, da det er den 
uddannelsesnære curriculumudvikling, der er motoren i satsnin-
gen. Redesignopgaven løftes af fakulteterne med teknologisk 
understøttelse fra universitetets EDU-IT Hub. Antallet af kurser, der 
er redesignede, opgøres årligt og er opgjort til 197 i 2020.

EDU-IT-satsningen omfatter også som tidligere en uddeling af 
seed money til uddannelsesprojekter. Puljen var i 2020 forhøjet 
til 2,5 mio. kr., der blev suppleret med midler fra fakulteterne. I alt 
22 projekter fik midler. På Arts gik pengene blandt andet til ar-
bejdet med formativ feedback, mens der på Health er arbejdet 
med casebaseret undervisning, peer feedback samt en bedre 
kobling mellem teori og praksis. På Natural Sciences og Techni-
cal Sciences har alle større bachelorkurser – ca. 90 pr. semester 
– været gennem en redesignproces. 

Aarhus Universitet har en ambition om at øge de studerendes 
læringsudbytte ved at styrke de studerendes digitale kompe-
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tencer ud over teknologiforståelse. Det sker via det tredje spor 
i universitetets digitaliseringssatsning, der skal sikre relevante 
digitale kompetencer på alle universitetets uddannelser. Alle 
fakulteter har igangsat initiativer. På Arts og Aarhus BSS har 
man i 2020 eksempelvis arbejdet med at styrke de studerendes 
bevidsthed om og arbejde med digitale problemstillinger og 
kompetencer. Herunder de studerendes parathed til at møde 
et digitaliseret arbejdsmarked, og undervisernes anvendelse af 
digitale emner og arbejdsmetoder i deres faglighed. 

Arbejdet på Arts og Aarhus BSS supplerer de to projekter, som 
Aarhus Universitet sammen med en række partnerinstitutioner 
har hjemtaget i alt knap 13 mio. kr. til at gennemføre kompeten-
ceudviklingsforløb for undervisere. Tilgangen er, at fagmiljøerne 
vurderer, hvordan den digitale dimension inkorporeres i de re-
spektive uddannelser, hvorefter der vil blive gennemført work-
shops for studerende i de relevante teknologier. 

Universitetets fire pædagogiske centre og EDU IT-Hub’en blev fra 
1. oktober 2020 lagt sammen til ét fælles universitetspædagogisk 
center. Den nye enhed er navngivet Centre for Educational De-
velopment. Centret bliver en central spiller i det fremadrettede 
universitetspædagogiske kvalitetsarbejde gennem en styrkelse 
af pædagogisk og didaktisk støtte og sparring til undervisere. 
Centret skal således støtte undervisernes kompetenceudvikling, 
informere og støtte fagmiljøernes arbejde med at udvikle uddan-
nelsernes curriculum og levere universitetspædagogisk rådgiv-
ning og støtte på forskellige ledelsesniveauer. Centre for Educa-
tional Development får tillige en central rolle i forbindelsen med 
udskiftningen af universitetets Learning Management System i 
2021. Det forberedende arbejde hermed er igangsat i 2020.

Gymnasiesamarbejde
Aarhus Universitet har et tæt og bredt samarbejde med gymna-
sieskolen og har en stor portefølje af gymnasierettede aktiviteter. 
Det omfatter blandt andet livestreaming af forelæsninger, Det 
Rullende Universitet samt vejledningsaktiviteter målrettet gym-
nasieleverne i form af SubUniversity, Studiepraktik og U-days. 
Livestreaming til gymnasieskolen har i forbindelse med corona 
vist sit fulde potentiale. Der er i 2020 afholdt 12 foredrag med i 
alt 36.000 tilmeldte elever fra hele landet om aktuelle emner 
som blandt andet SDG, Genforeningen, Medborgerskab, Do-
ping og Covid-19. Det mest velbesøgte arrangement blev af-
holdt i forbindelse med præsidentvalget i USA i november, hvor 
15.000 gymnasielever fra 119 gymnasier fulgte professor Derek 
Beachs forelæsning live. 

De studerendes overgang til arbejdslivet
Dimittender til fremtidens arbejdsmarked indgår som en af ker-
neopgaverne i Strategi 2025. Centralt heri er at balancere og 
tone universitetets dimittendprofil efter behovet i den private og 
offentlige sektor, samt en bred vifte af aktiviteter, der understøt-
ter de studerendes tilknytning til arbejdsmarkedet. 
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Sidstnævnte løftes blandt andet gennem specialesamarbejde, 
projektorienterede forløb og case competitions. Antallet af spe-
cialesamarbejder og projektorienterede forløb har udviklet sig 
positivt siden 2018, hvor den første opgørelse blev lavet. Antallet 
af specialesamarbejder er vokset fra 472 i 2018 til 882 i 2020, 
mens antallet af projektorienterede forløb er vokset fra 1.627 i 
2018 til 1.882 i 2020.

Aarhus Universitet har i lighed med de foregående år også i 
2020 udbudt en række case competitions, der er afviklet både 
på fakultets- og på universitetsniveau. Sidstnævnte i form af 
blandt andet en succesfuld AU Challenge. På Arts har man i 
2020 afholdt to case competitions med deltagelse af 15 virk-
somheder og 150 studerende, mens man på Aarhus BSS har 
afholdt 3 case competitions med deltagelse af over 185 stu-
derende og 16 virksomheder. Herudover har 62 studerende fra 
Aarhus BSS deltaget i en række nordiske og internationale case 
competitions.

SAMARBEJDE OG VIDENUDVEKSLING 

Samarbejde og videnudveksling med det omgivende samfund 
er en væsentlig del af Strategi 2025. Aarhus Universitet ønsker 
med forskningsbidrag til samfundets udvikling og velfærd for 
det første at bidrage til mere innovation og entreprenørskab 
gennem flere vidensbaserede spinouts og startups og mere en-
treprenøriel erfaring. For det andet at skabe flere værdiskaben-
de samarbejder med erhvervsliv og offentlige institutioner, og 
for det tredje at etablere et stærkere grundlag med initiativer og 
incitamenter, der fremmer eksternt samarbejde og entreprenør-
skab, mere professionel infrastruktur og mere synlighed af uni-
versitetets mange samarbejder. Samarbejdet foregår allerede i 
mange forskellige former, og Aarhus Universitet har i 2020 fort-
sat arbejdet på at åbne universitetet endnu mere op med flere 
samarbejder til gavn for virksomheder, kommuner, studerende 
og forskere. Det har eksempelvis resulteret i 70 indberettede op-
findelser fra AU ansatte og 486 indgåede forskningsaftaler med 
virksomheder i 2020. Det til trods for et år, hvor coronapandemi-
en har betydet, at en lang række konferencer, møder og rejser 
er blevet aflyst eller omlagt til virtuel format. 

Sammen med nuværende og nye samarbejdspartnere er der i 
2020 videreudviklet modeller for samarbejder. Aarhus Universi-
tet har indgået videnspartnerskaber med virksomheder, fornyet 
aftalen med Region Midtjylland, bidraget til kommunal udvik-
ling og styrket netværket til DI, DE, SMV Danmark mfl. Samar-
bejderne har blandt andet bidraget til at skabe bedre rammer 
for iværksætteri og erhvervssamarbejde, gøre det lettere at an-
vende universitetets forskning og til at få flere dimittender i job.

Eksempler på eksternt samarbejde
Aarhus Universitets bidrag til den regionale udvikling ses gen-
nem det fortsatte samarbejde med kommuner. Et eksempel her-
på er et industrielt og akademisk projekt med Ringkøbing-Skjern 
Kommune som en del af samarbejdsaftalen. Med en investering 
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på i alt 15,8 mio. kr. er lokale virksomheder, Ringkøbing-Skjern 
Kommune og Erhvervsråd samt kommunens videnudvalg gået 
sammen med Aarhus Universitet for at opbygge et nyt forsk-
nings- og demonstrationslaboratorium, AU Digital Transformati-
on Lab, som bliver fysisk placeret ved Innovest i Skjern. Den nye 
facilitet skal sikre, at lokale virksomheder i Ringkøbing-Skjern 
Kommune er med forrest på den fjerde industrielle og digitale 
bølge – Industri 4,0 – gennem test og demonstrationer af nye 
teknologier af og for virksomhederne i laboratoriet.

Et andet eksempel er en ny aftale med Viborg Kommune for 
at udvide samarbejdet mellem de offentlige og private juridi-
ske arbejdspladser i Viborg og Juridisk Institut på Aarhus Uni-
versitet, hvor studerende i højere grad får mulighed for at møde 
potentielle arbejdspladser gennem studieture og karrierearran-
gementer. I aftalen med Viborg Kommune er der også sat kon-
krete målsætninger for et stærkere Foulum, som huser store dele 
af universitetets fødevare- og jordbrugsforskning, med blandt 
andet en fælles visions- og udviklingsplan for Foulum-området, 
fælles tiltrækning af investeringer og virksomheder samt samar-
bejde om bioøkonomi, bæredygtig arealforvaltning, grøn om-
stilling, lavbundsjorde og ådale. 

Også samarbejdet med Herning Kommune er udvidet i 2020. 
Aarhus Universitet har en række uddannelser placeret i Herning 
og har de seneste par år oprettet flere nye uddannelser. Sam-
men med Herning  Kommune vurderes det løbende, hvilke ud-
dannelser der vil være relevante for det lokale erhvervsliv, og 
der er tæt samarbejde om rekruttering til uddannelserne. Lokale 
virksomheder fra hele Midt- og Vestjylland møder studerende 
i løbet af studiet gennem samarbejde om casecompetitions 
og projektorienterede forløb. I forlængelse af de nye ingeniø-
ruddannelser er der i samarbejde med Herning Kommune og 
andre lokale aktører i 2020 etableret et Engineering Lab, hvor 
studerende, undervisere og virksomheder kan arbejde tæt sam-
men om at anvende teknologi på nye måder.

I 2020 har Aarhus Universitet åbnet det tværfakultære iværk-
sætterhus ”The Kitchen”. The Kitchen har været vært for en lang 
række arrangementer for studerende, herunder Iværksætter-
festival, Women Startup mfl. Tilsvarende har forskere deltaget 
i Science for Society arrangementer og været en del af Open 
Entrepreneurship – et program i samarbejde med flere andre 
universiteter, der har til formål at screene, udvikle og accelerere 
potentielle forskningscases. Omkring 100 startups og 25 aktive 
spinouts-cases har fyldt i The Kitchen i 2020. Dette på trods af 
lange perioder med nedlukning i The Kitchen på baggrund af 
corona. Ligeledes på trods af corona har The Kitchen indgået 
en lang række aftaler med eksterne samarbejdspartnere, her-
under Accelerace og Innovationsfonden. 

I samarbejde med Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Grund-
fos, startupvirksomheden UNSILO, Incuba og Færchfonden har 
Aarhus Universitet gennemført et 2-års Regional Entrepreneurship 
Acceleration Program hos Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). Med afslutningen af programmet i 2020 besluttede parterne 
at etablere en organisation, der fremadrettet skal styrke innovati-
on, iværksætteri og vækst i regionen inden for de midtjyske styr-
kepositioner food, cleantech og health med base i The Kitchen. 

Spinout-firmaet NMD Pharma, som blev grundlagt i 2015 og 
gennem årene har tiltrukket over 300 mio. kroner til udvikling af 
nye lægemidler til behandling af neuromuskulære sygdomme, 
flyttede i 2020 ind i forskerparken INCUBA ved Aarhus Universi-
tetshospital. Firmaet vil bidrage til at styrke sundhedsklyngen i 
Skejby, der foruden en række biotekselskaber også er hjemsted 
for Institut for Klinisk Medicin. NMD Pharma udspringer sammen 
med bl.a. Draupnir Bio og Stipe Therapeutics fra Institut for Bio-
medicin, som inden for få år været fødested for en række loven-
de spinouts, der samlet har tiltrukket investeringer for henved 1 
mia. kroner.

I 2020 har Aarhus Universitet etableret pilotprojektet ODIN 
(Open Discovery Innovation Network), som er finansieret af 
Novo Nordisk Fonden med 54,5 mio. kr. og danner rammen om 
åbne tværfaglige projekter med forskere fra de tre fakulteter 
Natural Sciences, Technical Sciences og Health samt medici-
nal- og biotechvirksomheder. Forårets matchmakingevents og 
idégenerering resulterede i 39 idéer, hvoraf 19 blev til konkre-
te projektansøgninger. Efter både intern og ekstern review blev 
fem forskningsprojekter sidst på året udvalgt til at gå videre. 

Aarhus Universitet har i 2020 også gjort indgangen til samarbej-
de med større virksomheder tydeligere. I 2020 er 50 virksom-
heder kontaktet med henblik på at indgå et videnspartnerskab. 
Formålet med virksomhedskontakterne er at skabe flere fælles 
aktiviteter mellem virksomheder og Aarhus Universitet inden for 
blandt andet forskning, uddannelse og iværksætteri og skabe 
en tydelig indgang for virksomhederne og et tydeligt ønske fra 
Aarhus Universitet om øget samarbejde. 22 af de kontaktede 
virksomheder er vendt positivt tilbage, og heraf er 13 interes-
seret i yderligere samarbejde. Det har blandt andet ført til tre 
workshops mellem virksomheder og forskere, og derudover har 
flere virksomheder investeret i iværksættere. 

Forskningsbaseret myndighedsrådgivning
Aarhus Universitet har en betydelig myndighedsbetjening, som 
omfatter forskning, rådgivning, beredskab og formidling inden 
for rammeaftaler med ministerier, først og fremmest på Miljø-
ministeriets og Fødevareministeriets ressortområder. Ramme-
aftalerne suppleres af tillægskontrakter med ministerierne, og 
endelig sker der en væsentlig gearing af rammemidler ved eks-
tern finansiering, som de pågældende forskningsmiljøer hjem-
tager. Myndighedsbetjeningen er således et væsentligt aktiv for 
Aarhus Universitet, hvor forskning er en del af betjeningen og 
danner grundlag for den forskningsbaserede myndighedsråd-
givning. En stærk forskningsbase er derfor en forudsætning for 
høj kvalitet i myndighedsrådgivningen, som finder sted inden for 
områder, der møder stor offentlig interesse og dermed også har 
en naturlig stor politisk bevågenhed.
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Det er dog vigtigt at understrege, at den akkumulerede effekt 
af den årlige reduktion på 2 pct. af rammebeløbet siden 2009 
kombineret med, at ministeriets efterspørgsel efter rådgivning i 
samme periode er øget, lægger et betydeligt pres på det øko-
nomiske grundlag for myndighedsbetjeningen.

Efter et stort forarbejde indførte Aarhus Universitet i 2019 et kva-
litetsledelsessystem for at sikre kvaliteten af myndighedsbe-
tjeningen. Kvalitetsledelsessystemet blev efter en omfattende 
audit i 2020 certificeret af den akkrediterede certificeringsvirk-
somhed FORCE. Certificeringen fandt sted efter den internati-
onale ISO 9001-standard, og med systemet dokumenteres og 
sikres en rådgivningsaktivitet af høj og ensartet kvalitet til glæde 
for både universitet og aftagere. 

Aarhus Universitet har ligeledes forskningsbaseret myndigheds-
betjening på det justitsministerielle område, varetaget af Institut 
for Retsmedicin.

Andre former for eksternt samarbejde 
Aarhus Universitet har også i 2020 haft betydelige formidlings-
aktiviteter til trods for corona, men pandemien har dog sat be-
grænsninger for nogle af aktiviteterne. Aarhus Universitetsforlag 
har fortsat udgivelsen af bogserien Tænkepauser, som er små, 
korte og indsigtsfulde bøger til en lav pris, skrevet af forskere fra 
Aarhus Universitet. Hver bog er på 60 sider og formidler kort og 
klar viden om aktuelle forskningsemner, og bøgerne er aner-
kendte af anmeldere og læsere. Ved udgangen af 2020 har 
forlaget udgivet 84 bøger, den seneste med titlen ”Emojies”. For-
laget har også fortsat formidlingen om danmarkshistorien gen-
nem bogserien 100 danmarkshistorier, hvor forskere fortæller 
om danmarkshistorien i 100 bøger á 100 sider udgivet over otte 
år. Her er nu udgivet 39 bøger, årets seneste med titlen ”Stavns-
båndet”. Udvalgte titler fra begge bogserier dramatiseres og 
debatteres i et samarbejde med Nørrebro Teater for herigen-
nem at opnå endnu større udbredelse.

Aarhus Universitet har ligeledes fortsat Offentlige foredrag i Na-
turvidenskab, der hvert semester udbydes som 6-8 foredrag i 
Søauditorierne i Aarhus normalt med omkring 800 tilmeldte hver 
aften. Derfra livestreames foredragene til 225 gymnasier, bio-
grafer, biblioteker, folkeuniversiteter, forsamlings- og kulturhuse 
mv. i Danmark, Grønland, Færøerne og Sydslesvig med i alt ca. 
10.000 deltagere. Foredragene har dog i 2020 været påvirket af 
coronarestriktioner både forår og efterår, hvilket har betydet ud-
bud af færre foredrag og mulighed for færre pladser til tilhørere. 
Foredragene handler om nyeste opdagelser og erkendelser in-
den for naturvidenskab. Foredragsserien er arrangeret i fælles-
skab af Natural Sciences og udbydes i samarbejde med værter 
i en lang række byer og Carlsbergfondet. 

Et succesfyldt eksternt samarbejde har vist sig ved, at Aarhus 
Universitets første satellit svæver næsten 400 kilometer oppe og 
tager billeder af jorden. Delphini-1 er bygget af studerende fra 
Aarhus Universitet i samarbejde med GomSpace A/S i Aalborg 
og universitetets medarbejdere fra Institut for Fysik og Astrono-
mi, Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for Geoscience. De 
studerendes engagement har været afgørende for, at missio-
nen har kunnet lade sig gøre. De studerende var med til de ind-
ledningsvise øvelser, hvor satellitten blandt andet skulle doku-
menteres, byggede kuben, var med til at fragte den til Kennedy 
Space Center til opsendelse og har skiftedes til at sidde klar i 
kontrolrummet og kommunikere med Delphini-1.
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Aarhus Universitet fik et regnskabsresultat i 2020, hvor indtægter 
og omkostninger blev lige store. Der blev budgetteret med et 
underskud på 49 mio. kr., og resultatet blev 0 kr. De samlede 
indtægter blev 6.660 mio. kr. mod en forventet samlet indtægt 
på 6.833 mio. kr. svarende til en negativ afvigelse på 172 mio. kr. 
De samlede omkostninger blev 6.696 mio. kr., hvilket er 206 mio. 
kr. lavere end de budgetterede omkostninger på 6.902 mio. kr. 
Finansielle nettoindtægter blev 35 mio. kr., hvilket var 16 mio. kr. 
højere end det budgetterede.

Den negative budgetafvigelse afspejler et år ramt af gentagne 
coronanedlukninger og viser en aktivitetsnedgang i forhold til 
både det forventede aktivitetsniveau ved budgetlægningen og 
i forhold til aktivitetsniveauet i 2019. 

Aarhus Universitet har i årene frem mod 2021 opbygget en egen-
kapital, der ligger over egenkapitalmålet på 10 pct. af omsæt-
ningen. Egenkapitalen efter regnskabsresultatet for 2020 er på 
13,7 pct. af omsætningen. Målsætningen for de kommende år er 
at anvende dette råderum til at iværksætte nye strategiske tiltag 
og fortsætte de igangværende satsninger på blandt andet digi-
taliseringuddannelse og ingeniørvidenskab. Der er budgetteret 
med et aggregeret underskud i budgetperioden 2021 – 2024 
på 136 mio. kr. De planlagte underskud forventes at nedbringe 
egenkapitalen, så den nærmer sig målsætningen i 2024. Med 
de seneste beslutninger i bestyrelsen omkring håndteringen af 
de økonomiske udfordringer på TECH, forventes underskuddet 
at blive en smule større. 

I budgettet B21-24 forventer Aarhus Universitet en stabil, årlig ind-
tægtsvækst med den bagvedliggende forudsætning, at Covid-19 
restriktionerne ophører i løbet af første del af 2021. 

Regnskabsresultatet for 2020 giver således ikke anledning til ju-
steringer af den strategiske retning eller budgettet for 2021 – 2024.

ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT
Universitetets omsætning var i 2020 på 6.660 mio. kr., hvilket er 
et realfald på 2 pct. i forhold til 2019.

De samlede finanslovstilskud var 4.237 mio. kr., hvilket i faste priser 
er en stigning på 5 mio. kr. eller 0,1 pct. Uddannelsestilskud steg 
samlet set med 20 mio. kr. fra 2019 til 2020 (1 pct.). Den samlede 
STÅ produktion faldt med 46 STÅ fra 2019 til 2020 (0,2 pct.), men 
bevillingsreformen har betyder, at uddannelsesindtægterne ikke 
længere afhænger fuldstændigt af STÅ-produktion men også af 
grundtilskud, resultattilskud og kvalitetstilskud. I 2020 er der modtaget 
ca. 30 mio. kr. som ekstraordinære coronatiltag på Finansloven.

2.3 FINANSIEL REDEGØRELSE

Tabel 1. Resultatopgørelse 2019 og 2020, mio. kr. niv. ’20 

Mio. kr. niv. '20 R19 B20 R20 R20-R19 R20-R19, %

Finanslovstilskud 4.233 4.196 4.237 5 0%

Eksterne tilskud 2.069 2.172 1.984 -85 -4%

Øvrige salgsind-
tægter 493 465 439 -53 -11%

Indtægter i alt 6.794 6.833 6.660 -134 -2%

Løn -4.454 -4.548 -4.533 -79 2%

Bygningsom-
kostninger -959 867 -910 48 -5%

Øvrige driftsom-
kostninger -1.236 -1.323 -1.101 135 -11%

Afskrivninger -147 -164 -152 -4 3%

Omkostninger 
i alt -6.797 -6.902 -6.696 100 -1%

Finansielle 
poster 54 20 35 -18 -34%

Resultat 52 -49 -52 -100%

Der var en mindre realstigning i basisforskningsmidlerne på 11 mio. 
kr. i forhold til 2019 (0,6 pct.), hvilket dels skyldes en coronaudløst 
særbevilling til forlængelse af ph.d.-studerende på ca. 4 mio. kr., 
og dels tekniske forskydninger fra år til år. Disse forskydninger 
bliver udjævnet i kommende bevillingsår.

Kontrakten om forskningsbaseret myndighedsbetjening reduce-
res hvert år med 2 pct., og er i 2020 nede på 373 mio. kr. Dette 
betyder, at der er sket et realfald i kontraktens værdi siden 2016 
på over 10 pct.

Tabel 2. Udvikling i kontrakt om myndighedsbetjening  
2015 - 2020, mio. kr. niv. ’20 

Mio. kr. niv. '20 2016 2017 2018 2019 2020

Myndighedskontrakt 415 401 391 381 373

Forbruget af eksterne midler faldt med 85 mio. kr. i forhold til 2019, 
svarende til et realfald på 4,1 pct. Effekten af de gentagne og 
langvarige nedlukninger på grund af Covid-19 pandemien har 
vist sig meget markant i forbruget af eksterne forskningstilskud. 
Effekten har kunnet følges i økonomiopfølgningerne i løbet af året. 
Faldet har dog udelukkende manifesteret sig i omfanget af øvrige 
driftsomkostninger, mens den eksternt finansierede lønomkostning 
tværtimod er steget. 

Salg og øvrige driftsindtægter, som bl.a. består af deltagerbetaling 
for efter- og videreuddannelse, indtægtsdækket virksomhed og 
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Uddannelse, 1.909 mio. kr. Basisforskning, 2.120 mio. kr. Eksterne forskningstilskud, 1.884 mio. kr.

Retsmedicin, 52 mio. kr.

Øvrige indtægter, 489 mio. kr.

Andre eksterne tilskud, 115 mio. kr. Indtægtsdækket virksomhed, 126 mio. kr.

29% 

32%

28%

2%
2%

1%
7% 
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retsmedicinske ydelser udgjorde i 2020 ca. 7 pct. af omsætningen 
ligesom i 2019. I 2020 var indtægterne fra salg og øvrig drift på 439 
mio. kr., hvilket var et realfald på 53 mio. kr. (10,8 pct.) i forhold til 
2019. Disse indtægter har dermed været mest påvirket af Covid-19 
pandemien. Deltagerbetaling fra udenlandske selvbetalende 
studerende samt efter- og videreuddannelse og konference-
deltagelse faldt med knap 26 mio. kr. (22 pct.) fra 2019 til 2020 
(niv. ’20), mens øvrigt salg tilsammen faldt med godt 27 mio. kr. 

Universitetets samlede omkostninger faldt med 100 mio. kr. i 
faste priser fra 2019 til 2020 (1,5 pct.), hvilket til dels modsvarede 
de lavere indtægter. 

Lønomkostninger er universitetets største omkostning og udgjorde 
i 2020 4.533 mio. kr. I forhold til 2019, hvor lønnen var 66 pct. af de 
samlede omkostninger (4.454 mio. kr. niv. ’20), steg lønandelen i 
2020 til 68 pct. af de samlede omkostninger. Den reelle stigning 
i lønomkostninger blev 79 mio. kr. (1,8 pct.). Stigningen inkluderer 
en ekstra hensættelse til feriepengeforpligtelser i forbindelse med 
overgangen til samtidighedsferie på 23 mio. kr.

Personaleforbruget var 8.005 årsværk i 2020, hvilket er et samlet 
faldt med 35 årsværk fra 2019 (0,4 pct.). VIP årsværksforbruget 
er steget med 29 årsværk, mens DVIP er faldet med 6 årsværk 
og TAP med 58 årsværk.

De samlede øvrige driftsomkostninger inkl. husleje og bygningsdrift 
og –vedligehold faldt med 183 mio. kr. (niv. ’20). Øvrige driftsom-
kostninger har især været præget af Covid-19 restriktionerne. 
Rejse- og repræsentationsomkostningerne faldt med 152 mio. kr. 
fra 2019 til 2020 svarende til 69 pct. I modsat retning trækker en 
anden Covid-19 effekt; hjemsendelsen af mange medarbejdere 
til hjemmearbejdspladsen medførte et behov for hurtig digital om-
stilling, som var medvirkende til en omkostningsstigning på næsten 
23 mio. kr. svarende til 16 pct. til telefoner, computere, IT udstyr, 
øvrig hardware, software, AV udstyr og køb af IT tjenesteydelser. 

Overheadindtægten fra eksterne tilskud faldt med 5,1 pct. (19 
mio. kr., niv. ’20) fra 2019 til 2020. Faldet er en direkte konsekvens 
af det lavere forbrug af eksterne tilskud, idet den gennemsnitlige 
OH andel af de eksterne tilskud har været uændret fra 2019 til 
2020 (17,2 pct.). 

Afskrivningerne faldt med 3 pct. fra 2019 til 2020 (4 mio. kr.), hvilket 
til dels skyldes corona-afledte forsinkelser i anskaffelser i 2020.

Finansielle poster gav en nettoindtægt på 35 mio. kr., hvilket var 
18 mio. kr. lavere end i 2019. Der var ved starten af 2020 budget-
teret med en indtægt på 20 mio. kr., men ved udgangen af første 
kvartal, hvor den første coronanedlukning var en realitet, var 
resultatet et underskud på næsten 87 mio. kr. Aarhus Universitet 
havde ultimo 2020 investeringer for 1.995 mio. kr. Investeringerne 
er primært i danske obligationer og en mindre del i aktier og 
virksomhedsobligationer. Afkastet svarer til 1,8 pct.

KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

Det foregående afsnit om årets økonomiske resultat benyt-
ter sig af en terminologi og en gruppering af indtægter og 
omkostninger, som primært henviser til afsnit 3. Regnskab. 
Det følgende afsnit omhandler AU’s kerneopgaver og res-
sourcer repræsenteret ved universitetets indtægter fordelt 
på formål og resultaterne af indsatsen i form af bl.a. uddan-
nelse, forskning og forskeruddannelse. Terminologien og 
grupperingen af indtægter følger definitionerne i Danske 
Universiteters Statistikberedskab, som også benyttes i af-
grænsningen af hovednøgletallene i bilag 4.2. Hovednøgle-
tallene er en obligatorisk del af årsrapporten og opgøres éns 
på tværs af sektoren. I regnskabet f.eks. består eksterne mid-
ler af eksterne forskningstilskud og anden tilskudsfinansieret 
virksomhed, mens salg af varer og tjenesteydelser omfatter 
indtægtsdækket virksomhed, retsmedicinske ydelser og 
øvrige indtægter under almindelig virksomhed (jf. bilag 4.1). 
I formålsfordelingen af indtægter indgår retsmedicin og in-
dtægtsdækket virksomhed i gruppen eksterne midler. Derfor 
vil der være afvigelser i tallene i de to afsnit.

Universitetets kerneopgaver uddannelse, forskning, myndigheds-
betjening og videndeling finansieres af finanslovsmidler, eksterne 
forskningstilskud, andre eksterne tilskud, indtægtsdækket virk-
somhed, salg af retsmedicinske ydelser og myndighedsbetjening 
samt øvrige indtægter i form af finansielle indtægter, udleje og 
fremleje og øvrigt salg af varer og tjenesteydelser.

Indtægtsfordelingen er vist i figur 1.

Figur 1 Indtægtsfordeling 2020, mio. kr. og procent
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Som det fremgår af figuren, er universitetets største indtægts-
kilder nogenlunde ligeligt fordelt mellem uddannelse (29 pct.), 
basisforskning (32 pct.) og eksterne forskningstilskud (28 pct.), 
som tilsammen udgør 5.913 mio. kr. De resterende 12 pct. består 
af andre eksterne tilskud (2 pct.), indtægtsdækket virksomhed (2 
pct.), retsmedicinske ydelser til Justitsministeriet (1 pct.) og øvrige 
indtægter på 489 mio. kr. (7 pct.). Øvrige indtægter omfatter bl.a. 
50 pct. af aftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Den 
anden halvdel af kontrakten om myndighedsbetjening indgår i 
opgørelsen af basisforskningsmidler. 

Aarhus Universitets status i forhold til andre universiteter måles 
bl.a. i form af STÅ-indtægter, forbrug af eksterne forskningstilskud, 
forskningsproduktion i form af publikationer og forskeruddannelse. 
Disse fire elementer (STÅ, eksterne forskningstilskud, bibliometripoint 
og tildelte ph.d.-grader) indgår derfor i den fordelingsnøgle, som 
Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler nye basisforsk-
ningsmidler til universitetssektoren efter. Aarhus Universitet har i en 
del år ligget stabilt i denne fordelingsnøgle med en andel på ca. 
22 – 23 pct. af de samlede, nye basisforskningsmidler til sektoren

Uddannelsesindtægterne udgjorde tilsammen 1.909 mio. kr.  Langt 
størstedelen af uddannelsesindtægterne hidrører fra heltidsuddan-
nelse (94 pct.), mens de sidste 6 pct. kommer fra deltidsuddannelse 
(4 pct.), tilskud til udvekslingsstuderende, fripladser og stipendier (1 
pct.) og tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet til erhvervs- 
og diplomuddannelser (1 pct.). 

Uddannelsesindtægter fra heltidsuddannelse består af 99 pct. 
finanslovstilskud, mens ca. 1 pct. kommer fra aktiverede og uden-
landske selvbetalende studerende. 

Bevillingsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2019, betyder, at 
universitetets taksametertilskud er suppleret af andre bevillings-
elementer, såsom grundtilskud, resultattilskud og kvalitetstilskud. 
Formålet med bevillingsreformen var at øge fokus på uddannel-
seskvalitet frem for kvantitet. 

Figur 2 viser fordelingen i finanslovstilskud til heltidsuddannelse 
fordelt på de enkelte grundelementer i bevillingsreformen.

Den samlede forskningsindtægt i 2020 udgjorde 4.005 mio. kr. og 
bestod af basisforskningsmidler på 2.120 mio. kr., hvoraf kontrakt-
midler til forskning fra Miljø- og Fødevareministeriet udgjorde 187 
mio. kr. og forskningstilskud fra andre offentlige og private kilder 
udgjorde 1.884 mio. kr. 

Tabel 3 viser udviklingen i forholdet mellem de tre elementer af 
universitetets forskningsmidler.

2016 2017 2018 2019 2020

Før 2019 Aktivitetstilskud Grundtilskud Decentrale tilskud

Studietidstilskud Beskæftigelsestilskud Kvalitetspulje
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Figur 2. Finanslovstilskud til heltidsuddannelse fra UFM 2016 - 2020, mio. kr. niv. '20

Tabel 3. Forskningsmidler 2016 - 2020, mio. kr. niv. ’20 

mio. kr. niv. '20 2016 2017 2018 2019 2020

Basistilskud 1.912 1.920 1.940 1.923 1.934

Forskning for 
sektorministerier 215 208 203 190 187

Tilskudsfinansieret 
forskningsvirk-
somhed 1.777 1.838 1.859 1.942 1.884

I alt 3.904 3.966 4.002 4.055 4.005

Kontrakten med Miljø- og Fødevareministeriet bliver løbende re-
duceret med 2 pct. om året. Basisforskningsmidlerne fra UFM har 
ligget nogenlunde konstant i faste priser i en årrække.

De gentagne nedlukninger på grund af coronarestriktioner i 2020 
brød den stigning i forbruget af eksterne forskningsmidler, der er set 
de seneste år, men forbruget er dog ca. 2 pct. højere end i 2018, 
svarende til 36 mio. kr. Som det fremgår af Tabel 4, ses stigningen 
i forbruget navnlig på midler fra danske private kilder, hvilket af-
spejler, at hjemtaget fra disse kilder i 2019 var særligt højt, hvilket 
også fremgår af Tabel 5. 
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Tabel 4. Forbrug af eksterne forskningsmidler, mio. kr. niv.  ’20

Mio. kr. niv. '20 2016 2017 2018 2019 2020

Danske offentlige kilder 1.054 1.030 936 914 814

Danske private kilder 448 527 611 691 725

EU 200 206 216 230 239

Øvrige udenlandske kilder 75 75 97 106 106

Tilskudsfinansieret 
forskningsvirksomhed i alt 1.777 1.838 1.859 1.942 1.884

Tabel 5 viser hjemtaget af nye eksterne bevillinger. Konkurrencen 
mellem danske og internationale universiteter om nye bevillinger af 
eksterne forskningsmidler intensiveres til stadighed. Aarhus Univer-
sitets hjemtag i 2020 steg til trods herfor med over 7 pct. (206 mio. 
kr.) og fortsatte dermed de senere års stigning. Hjemtaget øgedes 
især fra offentlige danske kilder, men også fra EU og øvrige uden-
landske kilder. Derimod faldt hjemtaget af private danske midler. 
Hjemtaget fra danske private kilder har været stigende i de seneste 
år, fra 671 mio. kr. i 2016 til en foreløbig top i 2019 på 1.366 mio. kr. I 
2020 nåede hjemtaget fra danske private kilder op på 1.164 mio. kr. 

Tabel 5. Hjemtag af eksterne forskningsmidler mio. kr. niv. 20.

2016 2017 2018 2019 2020

Danske offentlige kilder 895 937 721 842 1.208

Danske private kilder 671 749 971 1.366 1.164

EU 235 269 245 415 437

Øvrige udenlandske kilder 107 96 191 101 123

Hjemtag i alt 1.908 2.052 2.127 2.724 2.930

Det årlige hjemtag er større end forbruget for alle tre af de øver-
ste kategorier, og beholdningen af uforbrugte tilsagn er steget 
betragteligt de seneste år, jf. tabel 6. 

Tabel 6. Udviklingen i uforbrugte tilsagt 2016 - 2020, mio. kr. lø-
bende priser

Mio. kr. løbende priser

2016 - 4. kvt. 4.251

2017 - 4.kvt. 4.307

2018 - 4. kvt. 4.498

2019 - 4. kvt. 5.174

2020 - 4. kvt. 6.325

Andre eksterne tilskud udgjorde 115 mio. kr. (jf. figur 1) og omfatter 
bl.a. Erasmus-stipendier, Sino Danish Center (SDC) og virksom-
hedssponsorater til uddannelse. Indtægtsdækket virksomhed 
udgjorde 126 mio. kr. og omfatter bl.a. salg af ydelser på univer-
sitetets tandklinik, salg af rådgivning og konsulentydelser, labo-
ratorieanalyser mm. Retsmedicin udgjorde 52 mio. kr. i 2020 og 
omfatter en aftale om retsmedicinske ydelser til Justitsministeriet.
Andre indtægter udgjorde 489 mio. kr. (jf. figur 1) og omfatter 50 

pct. af kontrakten om myndighedsbetjening med Miljø- og Fø-
devareministeriet (187 mio. kr.), øvrige basistilskud fra finansloven 
(101 mio. kr.) og øvrige indtægter i form af nettofinansielle poster 
(35 mio. kr.), udleje og fremleje (14 mio. kr.) samt salg af varer og 
tjenesteydelser såsom forsøgsdyr og landbrugsprodukter under 
almindelig virksomhed (151 mio. kr.).

Forskningsaktivitet måles f.eks. i bibliometripoint i den biblio-
metriske forskningsindikater, (www.bfi.dk), som blandt andet 
anvendes af UFM til fordeling af nye basisforskningsmidler mellem 
universiteterne. Udviklingen i produktion af bibliometripoint per 
VIP i 2016 - 2020 er vist i Tabel 6.

Tabel 7. VIP årsværk og bibliometripoint 2016 - 2020

2016 2017 2018 2019 2020

VIP årsværk *)  3.447  3.463  3.539  3.643  3.699 

Bibliometripoint  6.241  6.327  7.066  7.343  7.263 

Bibliometripoint pr. VIP 
årsværk

 1,81  1,83  2,00  2,02  1,96 

*) Professor, lektor, adjunkt, post.doc., ph.d., jf. universiteternes stillingsstruktur

Som det fremgår af Tabel 6, er optjeningen af bibliometripoint 
steget jævnt i perioden 2016 til 2020, om end der ses et mindre fald 
i 2020, svarende til et generelt lavere aktivitetsniveau (herunder 
også i publiceringskanalerne). Mens antallet af VIP-årsværk er 
steget med 7 pct. i perioden 2016 til 2020, er antallet af biblio-
metripoint steget med 8 pct.

Antal godkendte ph.d.-afhandlinger er ligeledes en del af forde-
lingsnøglen for nye basisforskningsmidler mellem universiteterne. 
Tabel 7 viser udviklingen i antallet af godkendte ph.d.-afhandlinger 
i perioden 2016 – 2020 og deres fordeling på Arts/Aarhus BSS og 
Health/Nat/Tech. 

Tabel 8. Godkendte ph.d.-afhandlinger 2016 – 2020

2016 2017 2018 2019 2020

Arts/Aarhus BSS 28% 25% 25% 28% 25%

Health og Nat/Tech 72% 75% 75% 72% 75%

Godkendte  
ph.d.-afhandlinger i alt 497 452 417 455 459
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KVALITETSTILSKUD
Fra og med 2019 er et kvalitetstilskud, som tildeles de videregå-
ende uddannelsesinstitutioner til anvendelse til kvalitetsinitiativer, 
en del af bevillingssystemet. Kvalitetstilskuddene skulle i 2019 og 
2020 understøtte anvendelsen af feedback og/eller anvendelse 
af teknologi på uddannelserne. 

Aarhus Universitet har i 2020 anvendt midlerne til at styrke 
EDU-IT-satsningen, der blev vedtaget af universitetets bestyrelse 
i 2017. De strategiske sigtelinjer i EDU-IT-satsningen består af ak-
tiverende og varierede undervisningsformer og mere og bedre 
feedback for dermed at skabe bedre læringsudbytte og styrket 
kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser. 

I den forbindelse er der blevet investeret i indkøb og organisatorisk 
implementering af en række læringsteknologier, der netop skal 
forbedre mulighederne for, at underviserne på Aarhus Universitet 
kan skabe varierende undervisning og digitalt understøtte forskellige 
feedbackformer. Eksempelvis har Aarhus Universitet indkøbt og 
implementeret feedbackplatformen Peergrade, der gør det muligt 
at inddrage de studerende i strukturerede feedbackprocesser. De 
studerende kan f.eks. give feedback til hinanden ud fra kriterier, som 
underviserne opstiller. De studerende lærer på den måde at vurdere 
og reflektere over andres arbejde samt at formulere konstruktiv fe-
edback. I løbet af 2020 er der blevet anvendt ekstra ressourcer på at 
implementere Peergrade endnu dybere og inspirere underviserne i at 
anvende læringsteknologien på en pædagogisk velreflekteret måde. 

Et andet eksempel er indkøb og implementering af videokonferen-
cesystemet Zoom, der gør det nemt at afholde online undervisning, 
starte og planlægge videomøder og interagere med andre live. 
Systemet kan rumme et stort antal studerende og har en lang 
række funktioner til rådighed, som kan understøtte aktiverende 
onlineundervisning, herunder chatfunktion, skærmdeling, fildeling, 
optagelse og liveafstemning.

Ud over indkøb og implementering af teknologier har 197 kurser 
i 2020 gennemgået en redesignproces, hvor der bl.a. er arbejdet 
med feedback, digitale elementer og omlægning af undervisning 
til digitale formater. I alt har mere end 14.000 studerende været 
berørt af denne indsats. 

En anden del af satsningen i 2020 bestod i at uddele 2 mio. kr. 
som seed money til uddannelsesprojekter. Der blev således uddelt 
midler til 19 uddannelsesprojekter, der blev suppleret med midler 
på fakulteterne, hvor der er igangsat flere initiativer, som er for-
ankret uddannelsesnært. Eksempler på projekter, som midlerne 
er blevet anvendt til, er følgende:

2.3.1 SÆRLIGE TILSKUD

BERETNING

• På Kandidat i IT, Organisation og Kommunikation i faget Integre-
ret Markedsføring har man anvendt Peergrade og Blackboard 
til at arbejde med fokus på at øge formativ feedback til de 
studerende i forbindelse med udarbejdelsen af en obligatorisk 
opgave. De studerende har i kursusevalueringen fremhævet, 
at arbejdet med at skrive delopgaverne og give feedback 
har bidraget til deres forståelse af faget og til at applicere den 
gennemgåede teori

• På Kinastudier i faget Kina Nu, samt i bachelor- og speciale-
vejledningen er der med redskabet Kaizena gennemført et 
projekt med det formål at understøtte undervisers mundtlige, 
optagede feedback og vejledning. De studerende oplever 
den mundtlige optagede feedback som mere personlig og 
detaljeret end skriftlig feedback 

• På fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences er stort 
set alle kursuselementer i større bachelorkurser i gang med en 
redesignproces med fokus på blandt andet mere og bedre 
feedback 

• På fakultetet Health består EDU-IT-satsningen hovedsageligt 
af tiltag, der er centreret omkring feedback, eller det at skabe 
mere fokuseret studieaktivitet mellem lektionerne. 

TILSKUD TIL UDVIKLING AF VÆRKTØJ TIL LEDEREVALUERING
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har bedt Aarhus 
Universitet om udvikling af et generisk værktøj til lederevaluering. 
Universitetet har derfor i 2020 modtaget et tilskud på 1,5 mio. kr. 
Tilskuddet er en fortsættelse af tilsvarende tilskud i 2019. 

I forlængelse af aftalen om ”Ledelse og kompetencer i den offent-
lige sektor” skal der i samarbejde mellem regeringen, KL, Danske 
Regioner og Aarhus Universitet ved Kronprins Frederiks Center for 
Offentlig Ledelse udvikles et fælles offentligt ledelsesevaluerings-
værktøj. Værktøjet er et tilbud til stat (inkl. selveje), kommuner og 
regioner og stilles gratis til rådighed for disse. Det primære formål 
er at give lederne og arbejdspladserne et redskab til dialog og et 
grundlag for at arbejde med ledelse, herunder arbejdet med den 
enkelte leders egen udvikling. Desuden skal lederevalueringerne 
generere et overblik på nationalt niveau, som kan bruges til at 
vurdere behovet for nye ledelsesinitiativer i stat, kommuner og 
regioner og til forskning. Evalueringen understøttes af en række 
procesmaterialer samlet på evalueringens hjemmeside. Både 
spørgeskemaundersøgelsen og det understøttende procesma-
teriale er baseret på Kronprins Frederiks Center for Offentlig Le-
delses forskning i offentlig ledelse, erfaring med ledertræning og 
metodiske kompetencer.

Ledelsescenterets startede i 2019 udviklingsarbejdet med ledel-
sesevalueringen. Forskerne har gennemført omfattende littera-
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turstudier, interview med danske offentlige organisationer om 
deres erfaringer med ledelsesevaluering, afholdt en international 
forskerworkshop og udviklet og afprøvet et koncept for ledelses-
evaluering i et antal offentlige organisationer. Arbejdet er fortsat 
i 2020, men projektet er blevet lidt forsinket på grund af corona 
og indkøb af et it-system. Aktuelt gennemføres de sidste afprøv-
ninger frem mod en drypvis lancering af resultater fra medio 
2021 og frem til udgangen af 2021. Den fulde bevilling for 2020 
er anvendt i løbet af året. 

TILSKUD TIL EU-RETTENS IMPLEMENTERING I DANSK RET
Aarhus Universitet har i 2019 modtaget et tilskud på 0,7 mio. kr. 
fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Tilskuddet er 
ydet efter aftale med Folketingets Præsidium, som på Europaud-
valgets foranledning har bevilget midler til et forskningsprojekt, 
der skal undersøge, hvordan EU-lovgivning – med særligt fokus 
på forordninger – indvirker på dansk ret.

Der var ikke forbrug på bevillingen i 2019, men den fulde bevilling 
er anvendt i 2020. Projektet er gennemført af Institut for Statskund-
skab og har været i god gænge. Projektet har fulgt tidsplanen 
aftalt med opdragsgiver (Folketinget), men tidsplanen er dog 
med begrundelse i coronasituationen blevet udskudt i forhold 
til det oprindelige bevillingsbrev. Ved årets udgang er alle data 
indsamlet og analyser lavet, hvorefter skrivning af rapport udestår. 
Projektet forventes afsluttet planmæssigt inden sommeren 2021. 
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2.4 MÅLRAPPORTERING

Aarhus Universitet indgik 3. juli 2018 en strategisk rammekon-
trakt med uddannelses- og forskningsministeren. Rammekon-
trakten er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.
 
Rammekontrakten består af i alt syv strategiske mål, der afrap-
porteres i det følgende. Afrapporteringen gengiver konklusio-
nerne fra statusredegørelsen, udarbejdet til Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, med vurdering af, om der er den ønskede 
fremdrift i realiseringen af det strategiske mål. 

Det er Aarhus Universitetets samlede vurdering, at der er solide 
fremskridt i realiseringen af de mål, der er aftalt i den strategiske 
rammekontrakt, hvormed Aarhus Universitet – med et aktivitets-
niveau svarende til det hidtidige - mener at kunne realisere alle 
syv strategiske mål inden for kontraktperioden. Vurderingen ud-
dybes i det følgende. 

Strategisk mål 1: Styrke forskningskvaliteten med henblik på at 
styrke Aarhus Universitets position som en stærk international 
forskningsinstitution

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Der er Aarhus Universitets vurdering, at der fremdrift i realiserin-
gen af det strategiske mål. De indsatser og aktiviteter, som er be-
skrevet i Handleplan 2020, er i vid udstrækning gennemført. Der 
er en positiv udvikling på indikatoren vedr. rekruttering af fastan-
satte videnskabelige medarbejdere. Der er en mindre tilbage-
gang på indikatoren vedr. hjemtag af eksterne forskningsmidler, 
men det skal ses på baggrund af en støt stigning i forbrugstallet 
fra 2017. Tilbagegangen skyldes formodentligt et mindre forbrug 
pga. corona. 

To indsatser, som i det forgangne år har spillet en særlig rolle i 
forhold til at indfri det strategiske mål, skal fremhæves:

• Styrket indsats vedr. ansvarlig forskningspraksis og forsknings-
frihed: Forskningsintegritet, ansvarlig forskningspraksis og 
forskningsfrihed er grundlæggende og afgørende elementer 
ved forskningsproduktion. Derfor skal alle VIP på Aarhus Uni-
versitet – fra postdoc. til professor – nu deltage i læringsforløb, 
der dels skal sikre kendskab til gældende regler mv. på områ-
det, dels understøtte en stærk kultur i de faglige miljøer.

• Øget ligestilling og diversitet: Øget ligestilling og diversitet er 
en væsentlig forudsætning for at kunne indfri målet om en 
styrket position som internationalt anerkendt forskningsinsti-
tution. Derfor har arbejdet med at fremme ligestilling og di-
versitet haft en særlig bevågenhed i 2020.   

Strategisk mål 2: Styrke forskningsindsatsen på områder, hvor 
arbejdsmarkedet i særlig grad mangler viden og kvalificeret ar-
bejdskraft 

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Arbejdet med det strategiske mål er, efter Aarhus Universitets 
vurdering, i god og stabil fremdrift. De indsatser og aktiviteter, 
som er beskrevet i Handleplan 2020 for tilgang i videnskabeligt 
personale er således opfyldt. Businesssatsningen, der løber til og 
med 2021, har allerede nået det samlede antal planlagte an-
sættelser. Ligeledes har it- og ingeniørsatsningen haft medvind 
ift. kapacitetsudvidelsen, og institutterne har modtaget et stort 
antal yderst kvalificerede ansøgninger. I alt er der således an-
sat yderligere 25 fastansatte VIP inden for satsningerne i 2020. 
Hjemtaget af eksterne forskningsmidler på Arts har i 2020 været 
udfordret af coronakrisen og forbruget af eksterne forsknings-
midler lå således på 411.000 kr. per senior VIP-årsværk mod ud-
gangspunktet på 457.000 kr. i 2017. Forbruget forventes dog at 
komme op på et højere niveau, så snart situationen normalise-
res. De involverede fakulteter arbejder hver især med sin del af 
målet, som universitetets ledelse løbende monitorerer og følger 
op på to gange årligt.

Strategisk mål 3: Øge de studerendes læringsudbytte 

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Der er Aarhus Universitets vurdering, at de mål, der i handlepla-
nen for 2020 er sat i forhold til at sikre et højt læringsudbytte 
for de studerende vedrørende 1) studieintensitet, 2) ECTS-optje-
ning, 3) stud/VIP-ratio og 4) EDU-IT-satsningen, er opfyldt. Hertil 
er der i 2020 udviklet et nyt virtuelt studiestartskoncept, der im-
plementeres i forbindelse med studiestarten i 2021. 

Ad 1) Opgørelsen fra Uddannelseszoom vedr. studieintensitet 
viser, at det selvrapporterede tidsforbrug blandt de studerende 
på Aarhus Universitet i 2020 var 37 timer pr. uge som median. De 
studerendes angivelse af tidsforbrug på uddannelsesaktiviteter 
er indhentet i september og oktober 2020 der var præget af 
nedlukningen som følge af udbruddet af corona. Den omstæn-
dighed vurderes at være den primære årsag til, at der er tale 
om et svagt fald siden sidste opgørelse i 2018, hvor det selvrap-
porterede tidsforbrug var på 38 timer per uge. På den baggrund 
vurderes niveauet at være tilfredsstillende. 

Ad 2) ECTS-optjeningen pr. semester ligger på et stabilt og højt 
niveau. Den er for 2020 opgjort til gennemsnitlig 28,1 ECTS pr. 
semester pr. studerende. Resultatet vurderes som tilfredsstillende. 

BERETNING
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Dels da udgangspunktet på 28,0 ECTS i 2018 er højt, og dels da 
det som følge af nedlukningen og den deraf følgende omlæg-
ning af undervisningen fra fysisk til online var forventningen, at 
der ville ske et mere markant fald.

Ad 3) Ratioerne for studerende pr. fastansat VIP på Arts og Aar-
hus BSS ligger på hhv. 20,1 og 26,1, hvilket er en forbedring i for-
hold til de fastsatte baseline niveauer. 

Ad 4) Aarhus Universitets EDU-IT-satsning kører på tredje år, og 
det er registreret, at 197 kurser har gennemført redesign i 2020 
med henblik på øget læringsudbytte gennem mere og bedre 
anvendelse af læringsteknologi. De redesignede kurser er fulgt 
af tilsammen ca. 14.500 studerende. Kriteriet for de kurser, der er 
omfattet af opgørelse, er, at der skal være tale om forløb, hvor 
der er sket et didaktisk redesign. Det betragtelige antal kurser, 
der grundet corona er omlagt fra fysisk til online undervisning i 
2020, ligger således ud over det anførte antal kurser.

Strategisk mål 4: Forberede de studerende bedre til arbejds-
markedet 

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Aarhus Universitet har i 2020 fortsat indsatsen med henblik på 
at styrke overgangen fra studie til arbejdsmarked. Det er Aarhus 
Universitets vurdering, at de opstillede mål i handleplanen for 
2020 i forhold til dette er opfyldt. Det samme gælder arbejdet 
med at justere dimittendprofilen.

Det centrale element i Aarhus Universitets arbejde hermed ud-
gøres af de forskellige former for samarbejder, der er mellem 
arbejdsmarkedet og de studerende undervejs i deres uddan-
nelsesforløb. De vigtigste fælles initiativer er, at antallet af spe-
cialer udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og antallet af 
studerende i projektorienterede forløb skal øges. Udviklingen fra 
2019 til 2020 ser således ud:  

• Antallet af projektorienterede forløb er steget fra 588 til 882
• Antallet af specialer, der er udarbejdet i samarbejde med er-

hvervslivet, er steget svagt fra 1.800 til 1.882 

Andelen af hhv. dimittender og kandidater fra Aarhus Universi-
tet, der er ansat i den private sektor, er tilsvarende steget. Dimit-
tenders andel udgør 52 pct., mens kandidaters andel er 50 pct. 

Aarhus Universitets samarbejde med Aarhus Kommune om at 
nedbringe søgeledigheden blandt de nyuddannede er i 2020 
intensiveret. Der er således i årets løb afholdt møder mellem 
prorektor, Uddannelsesudvalget og Aarhus Kommunes beskæf-
tigelseschef. Møderne har affødt en række konkrete aktiviteter, 
blandt andet to forløb i hhv. digital innovation og entreprenør-
skab for ledige dimittender, der udbydes af Aarhus Kommune 
med Aarhus Universitet som leverandør. Hertil er der igangsat 
et samarbejde med henblik på at tilvejebringe bedre data med 

det formål at etablere målrettede indsatser inden for de fagom-
råder, hvor dimittendledigheden er størst. Det drejer sig bl.a. om 
dele af uddannelsesporteføljen inden for hhv. det humanistiske 
og life scienceområdet. Samarbejdet omfatter også afholdel-
sen af en Job Bootcamp, som Aarhus Kommune afholdt i uge 
43 med 3000 tilmeldte ledige akademikere, hvor Aarhus Univer-
sitet indgik som aktør. Afholdelsen af prædimittendforløb, som 
vi har afholdt med Aarhus Kommune i en årrække, er fortsat i 
2020. 

Profiltilpasningen med flere studerende på ingeniøruddannel-
ser og digitale uddannelser er fortsat under implementering. I 
den forbindelse blev Bacheloruddannelsen i teknisk videnskab, 
Kandidatuddannelsen i IT, kommunikation og organisation samt 
Masteruddannelse i Informatikundervisning således udbudt for 
første gang i 2020. Sidstnævnte sker i samarbejde med KU, SDU, 
ITU, RUC og AAU Hertil har Aarhus Universitet i 2020 også opret-
tet Kandidatuddannelsen i Naturfags- og Matematikundervis-
ning i samarbejde med København Universitet.

Udviklingen i søgningen til og optaget på it- og ingeniøruddan-
nelserne faldt i den opgjorte periode. Som beskrevet i sidste års 
statusredegørelse, vurderes den primære årsag hertil at være 
de nye adgangskrav på Science and Technology, der er imple-
menteret i 2019. De tal, der er tilgængelige for optaget i 2020, 
er positive, og der forventes en betydelig stigning. Det skyldes 
blandt andet, at der som følge af corona blev udbudt 539 eks-
tra studiepladser inden for de naturvidenskabelige, tekniske 
og økonomiske uddannelser på Aarhus Universitet. For at imø-
dekomme den øgede søgning besluttede Aarhus Universitet i 
samme forbindelse at ændre karakterkravet i kvote 1 på Natural 
Sciences, Technical Sciences og Aarhus BSS. Indsatsen med at 
tiltrække flere studerende til STEM-uddannelserne fortsætter i 
de kommende år. 

På Aarhus BSS er uddannelsesudbuddet i 2020 reduceret med 
lukningen af Kandidatuddannelsen i erhvervssprog og interna-
tional erhvervskommunikation og Masteruddannelsen i Interna-
tional Entrepreneurship, Education and Training. Det er sket med 
henblik på at styrke matchet mellem udbudte uddannelser og 
efterspørgslen efter de uddannede kandidater. 

Strategisk mål 5: Bidrage til øget innovation i private virksomhe-
der og den offentlige sektor 

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Det er Aarhus Universitets vurdering, at der er sket en tilfredsstil-
lende fremdrift i realiseringen af det strategiske mål for 2020. 
Aarhus Universitet har arbejdet på at åbne universitetet endnu 
mere op med flere samarbejder til gavn for virksomheder, kom-
muner, studerende og forskere. Det til trods for et år med man-
ge udskydelser, aflysninger og omlægning til virtuelle arrange-
menter og møder på grund af corona. 
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På trods af corona har Aarhus Universitet i 2020 for alvor oppri-
oriteret erhvervssamarbejde og innovation med start af en ny 
og styrket organisation med en nyansat erhvervsdirektør i spid-
sen. Erhvervsdirektøren er en del af universitetsledelsen, der har 
igangsat en strategiproces og aktiviteter, som skal give universi-
tetet et større og tydeligere bidrag til samfundet.

Sammen med nuværende og nye samarbejdspartnere er der i 
2020 videreudviklet modeller for samarbejder. Aarhus Universi-
tet har indgået videnspartnerskaber med virksomheder, fornyet 
aftalen med Region Midtjylland, bidraget til kommunal udvik-
ling og styrket netværket til DI, DE, SMV Danmark mfl. Samarbej-
derne har blandt andet bidraget til at skabe bedre rammer for 
iværksætteri og erhvervssamarbejde og gør det lettere at an-
vende universitetets forskning og få flere dimittender i job. 

I 2020 har Aarhus Universitet styrket universitetets iværksætteri 
for både studerende og forskere med etableringen det tværfa-
kultære iværksætterhus ”The Kitchen”. The Kitchen er et åbent 
hus for samarbejdspartnere som virksomheder, investorer, men-
torer mfl. og skaber fremragende rammer for startups og spino-
uts på Aarhus Universitet. 

Antallet af nye indgåede forskningsaftaler er faldet i 2020 til 486 
aftaler, hvilket primært skyldes coronasituationen.

Strategisk mål 6: Udvikle universitetets bidrag til samfundet 
gennem forskningsbaseret myndighedsbetjening 

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Aarhus Universitet har i 2020 arbejdet målrettet med de plan-
lagte initiativer for at fastholde universitetets stærke position in-
den for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Det er 
således Aarhus Universitets vurdering, at målsætningen for 2020 
er opfyldt.

BERETNING

Indikatoren for en styrket forskningsbase, gearing af kontrakt-
midlerne til forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for 
fødevare-, jordforbrug- og miljøområdet, er faldet en smule fra 
147 pct. i 2018 til 139 pct. i 2019, der afrapporteres i 2020. Den 
ligger dog fortsat over udgangspunktet på 130 pct., og gearin-
gen dokumenterer således fortsat den ønskede fastholdelse og 
styrkelse af gearingen.

Styrkelse af kvalitetssikringen er sket ved at implementere og 
opnå certificering af et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001 
i 2020. 

Strategisk mål 7: Styrke udviklingen af skole- og dagtilbud på et 
forskningsbaseret grundlag

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål

Det er Aarhus Universitets vurdering, at Det Nationale Center for 
Skoleforskning (NCS) er kommet langt i bestræbelsen på at på-
tage sig en central national rolle, herunder ved at styrke forsk-
ningsprofilen gennem strategiske ansættelser. De indsatser og 
aktiviteter, som er beskrevet i Handleplan 2020, er i vid udstræk-
ning gennemført, herunder særligt de planlagte formidlings- og 
netværksaktiviteter. Corona-krisen har dog udfordret mulighe-
den for at gennemføre projekter i samarbejde med aftagere og 
professionshøjskoler og det årlige forbrug af projektmidler har 
således ikke kunnet fastholdes på det sædvanlige høje niveau 
i 2020.  Men det forventes at komme tilbage på niveau, så snart 
situationen i forhold til corona normaliseres. 



ÅRSRAPPORT 202028

universitetets klimastrategi for 2020-2025. I 2021 implementeres 
årets klimahandleplan med konkrete CO2-reducerende aktivi-
teter. 

• Fortsat fokus på ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed. 
Der vil i 2021 blive holdt workshops herom på alle institutter med 
fokus på dialog om emner og dilemmaer, der er relevante for de 
lokale faglige miljøer. Workshops bygger videre på det obliga-
toriske onlinekursus, som alle VIP har gennemført.

• Fremme af ligestilling blandt medarbejdere og ledere. Imple-
mentering af ”Handleplan for ligestilling 2020-22” udgør grun-
dlaget for universitetets målrettede bestræbelse på at fremme 
ligestilling blandt såvel medarbejdere som ledere. Handleplanen 
indeholder en række konkrete aktiviteter på både institutniveau, 
fakultetsniveau og centralt/tværgående niveau. I 2021 kan 
særligt fremhæves afviklingen af en række workshops for hele 
ledelseslinjen. 

I budgettet B21-24 forventer Aarhus Universitet en stabil, årlig ind-
tægtsvækst med den bagvedliggende forudsætning, at Covid-19 
restriktionerne ophører i løbet af første halvdel af 2021.

Der forventes svagt stigende uddannelsesindtægter med en 
forøget produktion af STÅ i budgetperioden fra 2021-2024, som 
primært er drevet af ingeniør- og digitaliseringssatsningen. Der 
er positive forventninger til yderligere hjemtag af eksterne midler 
samt forbrug af den stigende beholdning af uforbrugte tilsagn. Det 
forudsætter ansættelse af flere VIP-årsværk og dermed stigende 
lønomkostninger. Den stigende afhængighed af eksterne tilskud-
smidler vil alt andet lige forudsætte stigende medfinansiering af 
både direkte og indirekte omkostninger af de eksterne bevillinger.

Ligesom de senere års budgetter viser der sig en gennemgående 
optimisme over det fremtidige aktivitetsniveau.

Aarhus Universitets egenkapital udgør ved udgangen af 2020 i alt 
909 mio. kr. efter en negativ primokorrektion på 48 mio. kr. på grund 
af, at Økonomistyrelsen har udmeldt en omlægning af princippet for 
opgørelse af værdien af skyldige feriedage. Egenkapitalen udgør 
dermed 13,7 pct. af omsætningen. Universitets strategiske inves-
teringer forventes i budgettet for 2021-24 at medføre negative re-
sultater, således at egenkapitalen bringes ned til bestyrelsens lang-
sigtede målsætning om en egenkapital på 10 pct. af omsætningen.

Tabel 9. Realiseret omsætning regnskab 2019 og 2020, budget 
2021, mio. kr. løbende priser

Mio. kr. løbende priser R2019 R2020 B2021 B22 B23 B24

Samlede indtægter 6.727 6.660 6.957 7.239 7.445 7.649

Resultat 51 0 -48 -39 -33 -17

2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

Et helt centralt fokus for Aarhus Universitet i 2021 er at opsamle og 
bearbejde corona-nedlukningens konsekvenser, hvis omfang fort-
sat er usikkert. Nedlukningen har indvirket – og indvirker fortsat – på 
universitetets uddannelser, forskning og samarbejder med eksterne 
parter. Et særligt opmærksomhedspunkt er corona-nedlukningens 
negative konsekvenser for trivslen blandt de studerende, som uni-
versitetet i 2021 vil have stort fokus på at afbøde. 

Aarhus Universitets Strategi 2025 blev vedtaget af bestyrelsen i de-
cember 2019. Som led i det fortløbende handleplansarbejde er der 
udarbejdet en handleplan 2021, der beskriver mere end 40 over-
ordnede indsatser, der skal kendetegne arbejdet med implement-
ering af strategien i 2021. Der er sammenhæng til den handleplan, 
der er udarbejdet for den strategiske rammekontrakt. Der kan blandt 
andet fremhæves følgende overordnede, centrale indsatser: 

• En sammenhængende indsats i understøttelse af studievalg, 
rekruttering, optag, fastholdelse og beskæftigelse. Hvert af ele-
menterne håndteres allerede hver især, men i 2021 vil der være 
forstærket fokus på den sammenhængende indsats. Aarhus Uni-
versitet har som pejlemærker at tænke indgangen til studielivet 
mere sammenhængende gennem fastholdelsesaktiviteter rettet 
mod hele første studieår. Et andet tilsvarende pejlemærke er at 
lette kandidaters overgang til arbejdslivet gennem eksponering 
for arbejdsmarkedet allerede under kandidatstudierne. 

• Forskning af højeste internationale kvalitet via tiltrækning af flere 
kvalificerede ansøgere til faste, videnskabelige stillinger. De ved-
tagne normer for rekruttering er revideret med virkning fra 2021 
og implementering heraf er et vigtigt indsatsområde. Normerne 
er et centralt redskab for at sikre, at universitetet fremover tiltræk-
ker et stort og bredt felt af højt kvalificerede ansøgere og dermed 
kan fastholde og udbygge universitetets position i den globale 
konkurrence.

• Styrkelse af universitetets bidrag til hele samfundets udvikling og 
velfærd. Universitetet vil i 2021 vedtage og påbegynde imple-
mentering af en delstrategi for erhvervssamarbejde og innova-
tion. Dermed vil Aarhus Universitet yderligere styrke udviklingen 
af projekter med erhvervsliv og offentlige institutioner, innovation 
og entreprenørskab samt etablere et stærkere grundlag for erh-
vervssamarbejde og innovation.

• Udvikling af myndighedsbetjeningen. Kvalitetsledelsessystemet, 
der i 2020 blev certificeret efter ISO 9001, vil i 2021 blive optimeret 
blandt andet gennem den årlige ledelsesevaluering samt interne 
og eksterne audits. Systemet har fokus på at styrke kvaliteten i op-
gaveløsningen, styrke forskernes integritet og øge gennemsig-
tigheden i Aarhus Universitets myndighedsrådgivning.

• Fortsat udvikling af universitetets visioner for egen bæredyg-
tig drift og udvikling. Der vil være særligt fokus på at nedbringe 
Universitetets CO2-udledning i overensstemmelse med målene i 

BERETNING
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3. REGNSKAB 

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Aarhus Universitet er aflagt i overensstemmelse 
med Finansministeriets retningslinjer og Bekendtgørelse nr. 1021 
af 24. juni 2020 om tilskud og revision mv. ved universiteterne.

På baggrund af den seneste vejledning fra Økonomistyrelsen er 
der foretaget en ændring af regnskabspraksis vedr. indregning 
af feriepengeforpligtelsen, der fra årsregnskab 2020 skal opgøres 
inkl. arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. Forskellen på de 2 ind-
regningsmetoder udgør primo 2020 en forøgelse af feriepenge-
forpligtelsen på 47,9 mio. kr., som er reguleret over egenkapitalen.  

I note 3.6.12 Kontraktlige forpligtelser er SEA husleje i modsætning 
til tidligere år ikke medtaget.

Derudover er den anvendte regnskabspraksis uændret fra tid-
ligere år. 

Årsrapporten er aflagt i DKK 1.000.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske 
kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de ind-
tjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, 
der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som 
følge af ændrede regnskabsmæssige skøn vedrørende beløb, 
der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde universitetet, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil fragå universitetet, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. 
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for 
hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og 
risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som 
be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer 
anses som fremmed valuta.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens 
kurs. Gevinster og tab, der opstår på grund af forskelle mellem 
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes 
i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed 
valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balan-
cedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transakti-
onsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Selskabsskat og udskudt skat 
Universitetet er ikke skattepligtigt.

Indtægter
Universitetet er omfattet af Universitetsloven og modtager som 
følge heraf tilskud fra staten. De statslige tilskud udbetales i tolv-
tedelsrater hver måned på baggrund af de prognosticerede 
studenterårsværk og indregnes i den periode, de modtages. Hvert 
år i oktober opgøres de faktuelle studenterårsværk, og acontobe-
talingerne justeres. Tilskud fra staten vedrørende myndighedsbe-
tjening indregnes i den periode, de modtages. Modtagne eksterne 
tilskud og tilsagn herom, herunder indtægter fra samarbejdsaftaler, 
indregnes som indtægt i takt med, at omkostningerne afholdes. 
Deltagerbetaling ved åben uddannelse indregnes som indtægt 
i den periode, de vedrører. Salg i øvrigt og kontantsalg indregnes 
som indtægt på faktureringstidspunktet. 

Omkostninger
På omkostningssiden er medtaget de omkostninger, der er med-
gået til årets løbende aktiviteter.

REGNSKAB
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Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og reali-
serede og urealiserede valutakursreguleringer.

Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Som en integreret del af Aarhus Universitets virksomhed pågår 
der til stadighed en omfattende forskning. Som altovervejende 
hovedregel er denne forskning ikke kommerciel, og de hermed 
forbundne omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt 
med, at omkostningerne afholdes.

Alene omkostninger til opfindelser, hvor det er muligt at påvise 
en sammenhæng mellem afholdte omkostninger og fremtidig 
indtjening, aktiveres.

Opfindelser, patenter og licenser måles til kostpris med fradrag 
af akkumulerede af- og nedskrivninger eller en eventuel lavere 
genindvindingsværdi og afskrives over enten rettighedens løbetid, 
som typisk udgør 20 år, eller en kortere økonomisk levetid.

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.
It-softwarelicenser måles til kostpris med fradrag af akkumule-
rede af- og nedskrivninger og afskrives over aftaleperioden, dog 
maksimalt 3 år.

Materielle anlægsaktiver
Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grunde.

Bygninger, indretning af lejede lokaler, produktionsanlæg og 
maskiner, transportmateriel samt inventar og it-udstyr måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Donerede bygninger overtaget fra staten måles ved første ind-
regning til genanskaffelsespriser på grundlag af en vurdering 
foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte 
tilknyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart 
til at blive taget i brug.

Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK 100.000 omkost-
ningsføres i anskaffelsesåret.

Aktiver afskrives normalt over den forventede brugstid (jf. nedenfor). 

Såfremt aktivet ud fra en konkret vurdering har en kortere økonomisk 
levetid, kan aktivet i stedet afskrives over den økonomiske levetid. 

Tab og gevinst ved salg eller skrotning af anlægsaktiver indregnes 
i resultatopgørelsen under posten af- og nedskrivninger.

Anlægsaktiver modtaget som donationer
Aarhus Universitet anskaffer løbende anlægsaktiver for midler 
fra tilskudsfinansieret virksomhed. Projekterne finansieres af EU, 
virksomheder, staten, legater og privatpersoner. Anlægsaktiverne 
afskrives efter den sædvanlige regnskabspraksis.

Som modpost til de indregnede anlægsaktiver indregnes en 
periodeafgrænsningspost, der benævnes ”Periodiserede do-
nationer”. Denne post opløses og indregnes i resultatopgørelsen 
som indtægt i takt med afskrivningen af de anlægsaktiver, den 
vedrører. Herved udlignes resultateffekten af afskrivningerne af 
anlægsaktiver modtaget via tilskudsfinansieret virksomhed.

Samlinger og kunstværker
Universitetet har modtaget betydelige samlinger og kunstværker 
fra forskellige givere gennem tiden. Disse anses ikke for at have 
en økonomisk målbar værdi for Aarhus Universitet, og universitetet 
påtænker ikke at sælge nogen af dem. Samlingerne og kunst-
værkerne er af denne årsag ikke indregnet med nogen værdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger, hvorved menes beholdninger, der kan sælges 
og indgår i aktiv produktion, måles til kostpris efter FIFO-metoden 
eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealisa-
tionsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som 
forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag 
af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsvær-
dien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og 
udvikling i forventet salgspris.

Besætninger er værdiansat i henhold til TSS-cirkulærer omhand-
lende normalhandelsværdier.

Omkostningsvarer indregnes ikke i balancen, idet den samlede 
værdi ikke er væsentlig, og beholdningerne har stort set samme 
niveau fra år til år.

Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger 10-50 år

Indretning af lejede lokaler Lejeperioden/maks. 10 år

Produktionsanlæg og maskiner 5-20 år

Transportmateriel 5-30 år

Inventar og it-udstyr 3 år



ÅRSRAPPORT 202031

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller 
en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende 
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Ned-
skrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering 
af de enkelte tilgodehavender.

Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter
I det omfang, Aarhus Universitet afholder omkostninger til akti-
viteter, som er tilskudsdækkede i henhold til aftalerne, men hvor 
tilskuddene endnu ikke er indbetalt, indregnes de tilskud, som 
Aarhus Universitet har erhvervet ret til som tilgodehavender fra 
igangværende tilskudsaktiviteter.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte 
omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver og som er en del 
af likviditetsberedskabet, omfatter børsnoterede obligationer, der 
måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres 
på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når universitetet som følge af 
en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig 
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives 
økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Langfristet gæld
Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter 
indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med 
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende 
perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at for-
skellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i 
resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al 
væsentlighed svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsent-
lighed svarer til nominel værdi.

Skyldige feriepenge
Regnskabsposten omfatter såvel skyldige feriepenge som fe-
riepengeforpligtelsen. Derudover er der i år optaget en ny post i 
balancen vedr. de indefrosne feriemidler. 

Periodiserede donationer 
Som omtalt under materielle anlægsaktiver indregnes værdien 
af anlægsaktiver anskaffet for midler fra tilskudsfinansieret virk-
somhed. Modposten til anlægsaktiverne er en periodisering 
af donationens værdi, som indtægtsføres lineært over samme 
periode som de tilhørende anlægsaktiver afskrives, således at 
resultatopgørelsen netto ikke påvirkes af de omkostningsførte 
afskrivninger.

Forudbetalte bundne tilskud fra igangværende 

tilskudsaktiviteter
Forudbetalte bundne tilskud vedrører igangværende tilskuds-
aktiviteter, som er modtagne tilskud til dækning af endnu ikke 
afholdte omkostninger. Til dækning af kapacitetsomkostninger 
ved tilskudsaktiviteter beregner Aarhus Universitet et vederlag 
for visse tilskud. Vederlaget indregnes som indtægt i takt med 
anvendelsen af tilskuddene.

Øvrige periodeafgrænsningsposter
Øvrige periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser om-
fatter øvrige modtagne betalinger vedrørende indtægter i de 
efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året fordelt på 
drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse 
pengestrømme har påvirket årets likvide midler. I opgørelsen ind-
går værdien af aktier og obligationer sammen med likvide midler.

REGNSKAB
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3.2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER

DKK 1.000

Note Resultatopgørelse R 2020 R 2019

 Ordinære driftsindtægter

 Tilskud til egen drift fra finansloven 4.239.977 4.190.833

 Eksterne midler 1.983.671 2.048.300

 Salg af varer og tjenesteydelser 436.802 487.984

 Ordinære driftsindtægter i alt 6.660.450 6.727.117

 Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

 Husleje 674.473 684.852

 Andre forbrugsomkostninger 95.313 107.810

 Forbrugsomkostninger i alt 769.786 792.662

 Personaleomkostninger 4.533.088 4.410.510

 Andre ordinære driftsomkostninger 1.243.952 1.382.205

Af- og nedskrivninger 149.497 144.264

 Ordinære driftsomkostninger i alt 6.696.323 6.729.641

Resultat før finansielle poster -35.873 -2.524

Finansielle poster

 Finansielle indtægter 139.667 64.340

Finansielle omkostninger 104.031 10.778

 Årets resultat -237 51.038 
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3.3 BALANCE PR. 31. DECEMBER

DKK 1.000

Note Aktiver R 2020 R 2019

Anlægsaktiver

 Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, mv. 2.484 851

3.6.2 Immaterielle anlægsaktiver i alt 2.484 851

 Materielle anlægsaktiver

 Grunde, arealer og bygninger 544.392 565.316

 Produktionsanlæg og maskiner 519.856 473.221

 Transportmateriel 48.548 49.177

 Inventar og it-udstyr 35.968 30.714

 Materielle anlægsaktiver under konstruktion 126.465 126.238

3.6.3 Materielle anlægsaktiver i alt 1.275.229 1.244.666

 Anlægsaktiver i alt 1.277.713 1.245.517

 Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 7.842 8.140

 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 130.375 173.385

 Tilgodehavender fra igangværende  tilskudsaktivitet 1.061.838 785.094

 Øvrige tilgodehavender 80.914 99.464

 Periodeafgrænsningsposter 9.203 20.737

Værdipapirer 2.555.541 1.943.999

 Likvide beholdninger 142.115 514.764

 Omsætningsaktiver i alt 3.987.828 3.545.583

 Aktiver i alt 5.265.541 4.791.100

DKK 1.000

Note Passiver R 2020 R 2019

 Egenkapital i alt 909.451 957.540

3.6.4 Hensættelser i alt 33.169 30.644

3.6.5 Kreditforeningsgæld 14.610 16.754

3.6.6 Periodiserede donationer 480.014 446.290

Langfristet gæld i alt 494.624 463.044

Kortfristet gæld

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 251.861 360.091

Indefrosne feriemidler 359.581 0

 Skyldige feriepenge 359.511 605.170

 Anden gæld 146.959 148.009

 Forudbetalte bundne tilskud fra igangværende tilskudsaktivitet 2.347.875 1.855.635

3.6.7 Øvrige periodiseringsposter 362.510 370.967

 Kortfristet gæld i alt 3.828.297 3.339.872

 Passiver i alt 5.265.541 4.791.100

REGNSKAB
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3.4 EGENKAPITALOPGØRELSE

DKK 1.000 Egenkapital 
i alt

Egenkapital i.h.t. årsrapport 2019 957.540

Korrektion af feriepengeforpligtelse -47.852

Årets resultat -237

Egenkapital i alt 31. december 2020 909.451

      

3.6 NOTER TIL REGNSKABET

Note 3.6.1 Personaleforbrug

2020 2019 2018 2017 2016

Årsværk 8.005 8.040 7.872 7.825 7.853 
      

3.5 PENGESTRØMSOPGØRELSE 
 

DKK 1.000 R 2020 R 2019

Årets resultat -237 51.038

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:

Af-/nedskrivninger på anlægsaktiver inkl. gevinst ved salg 149.500 144.263

Årets indtægtsførsel af donationer -71.725 -60.752

Ændringer af hensættelser 2.524 -13.026

Ændring i tilgodehavender mv. -203.353 -6.677

Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser 440.572 284.439

Pengestrøm fra driftsaktivitet 317.281 399.285

Køb af immaterielle anlægsaktiver -2.417 0

Køb af materielle anlægsaktiver -181.336 -222.333

Salg af anlægsaktiver 2.059 1.386

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -181.694 -220.947

Tilgang af donationsforpligtelse 105.449 93.051

Afdrag på langfristet gæld -2.144 -2.136

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 103.305 90.915

Ændring i likvide beholdninger 238.892 269.253

Værdipapirer og likvide beholdninger i alt 1. januar 2.458.764 2.189.511

Værdipapirer og likvide beholdninger i alt 31. december 2.697.656 2.458.764
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Note 3.6.2 Immaterielle anlægsaktiver
DKK 1.000 Erhvervede koncessioner, 

patenter, licenser mv.
I alt

Kostpris pr. 1.1.2020 10.208 10.208

Tilgang 2.416 2.416

Kostpris pr. 31.12.2020 12.624 12.624

Afskrivninger pr. 1.1.2020 9.357 9.357

Årets afskrivninger 783 783

Afskrivninger pr. 31.12.2020 10.140 10.140

Regnskabsmæssig værdi 2.484 2.484

Afskrivningsperiode/år 3

Note 3.6.3 Materielle anlægsaktiver
DKK 1.000 Grunde,  

arealer og  
bygninger

Produktions- 
anlæg og  
maskiner

Transport- 
materiel

Inventar  
og it-udstyr

Materielle  
an lægs ak tiver  

under konstruktion

I alt

Kostpris pr. 1.1.2020 776.151 1.586.440 101.144 285.092 126.238 2.875.065

Tilgang 3.343 78.577 4.696 22.895 71.825 181.336

Overførsel 2.870 65.256 298 3.174 -71.598 0

Afgang -1.276 -27.102 -1.741 -46.515 0 -76.634

Kostpris pr. 31.12.2020 781.088 1.703.171 104.397 264.646 126.465 2.979.767

Afskrivninger pr. 1.1.2020 210.835 1.113.219 51.967 254.378 0 1.630.399

Årets afskrivninger 27.138 96.570 5.445 20.814 0 149.967

Afskrivninger på solgte aktiver -1.277 -26.474 -1.563 -46.514 0 -75.828

Afskrivninger pr. 31.12.2020 236.696 1.183.315 55.849 228.678 0 1.704.538

Regnskabsmæssig værdi 544.392 519.856 48.548 35.968 126.465 1.275.229

Afskrivningsperiode/år 10-50 år 5-20 år 5-30 år 3 år

Af den samlede regnskabsmæssige værdi på tkr. 1.275.229 er tkr. 479.808 finansieret via donationer, jf. note 3.6.6.  

 
Den offentlige ejendomsvurdering på grunde, arealer og bygninger, jf. seneste årsomvurderinger
Bygningsværdi 415.835

Grundværdi 73.066

Offentlig vurdering i alt 488.901

Ejendom, hvor der ikke er foretaget særskilt offentlig vurdering. Bogført værdi udgør 3.400

Af den samlede regnskabsmæssige værdi på tkr. 2.484 er tkr. 206 finansieret via donationer, jf. note 3.6.6.

REGNSKAB
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Note 3.6.4 Hensættelser
DKK 1.000 R 2020 R 2019

Reetableringsforpligtelser vedr. indretning af lejede lokaler 3.272 3.925

Åremålsstillinger og aftalt fratrædelse mv. 18.897 15.719

Nedskrivning på STADS 11.000 11.000

Hensættelser i alt 33.169 30.644

Note 3.6.5 Kreditforeningsgæld
DKK 1.000

Langfristet gæld afdrages over følgende perioder R 2020 R 2019

Inden for 1 år 2.142 2.136

Mellem 1 og 5 år 8.525 8.532

Efter 5 år 3.943 6.086

Kreditforeningsgæld i alt 14.610 16.754
 

 

Note 3.6.6 Periodiserede donationer
Periodiserede donationer fordeler sig således på aktivtyper:

DKK 1.000 Erhvervede konces-
sioner, patenter,  

licenser mv.

Grunde,  
arealer og  
bygninger

Produktions- 
anlæg og  
maskiner

Transport-
materiel

Inventar 
og   

it-udstyr

Anlægsaktiv 
under  

konstruktion

I alt

Periodiserede donationer 1.1.2020 623 84.945 269.462  24.721 11.172 55.367 446.290

Overførsel 0 0 52.879 0 2.488 -55.367 0

Modtagne donationer 0 425 93.846 1.466 9.884 0 105.621

Indtægtsførte donationer -417 -5.812 -56.496 -1.108 -7.892 0 -71.725

Afhændede donationer 0 0 -172 0 0 0 -172

Periodiserede donationer 31.12.2020 206 79.558 359.519 25.079 15.652 0 480.014

Periodiserede donationer indtægtsføres i følgende perioder:

Inden for 1 år 73.516

Mellem 1 og 5 år 219.431

Efter 5 år 187.067

Periodiserede donationer 31.12.2020 i alt 480.014

Note 3.6.7 Øvrige periodiseringsposter
DKK 1.000 R 2020 R 2019

Forudindbetaling af tilskud 2021 fra SIU og VUS 326.543 335.799

Andre forudindbetalinger 35.967 35.168

Øvrige periodiseringsposter i alt 362.510 370.967

Lån nr. Ejendom Lånetype ISIN-kode Valuta Rente 
(pct.)

Fast/
variabel 
rente

Bidrag 
(pct.)

Afdrags- 
frihed

Hovedstol 
(mio. kr.)

Restgæld 
(mio. kr.)

Udløb

4 Birk Centerpark, 
7400 Herning

Realkreditlån DK0009520876 DKK 0,0522 Variabel 0,65 nej 32,0 8,8 2026

5 Birk Centerpark, 
7400 Herning

Realkreditlån DK0009520876 DKK 0,0507 Variabel 0,65 nej 10,0 5,2 2034

6 Birk Centerpark, 
7400 Herning

Realkreditlån DK0009521338 DKK 0,01 Variabel 0,65 nej 1,2 0,6 2032
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Note 3.6.10  Aarhus Universitet’s samlede omkostninger til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter
DKK 1.000 R2020 R2019 R2018 R 2017

Studenteridræt og øvrige studenteraktiviteter

Studenteridræt  877 879 898 898

Øvrige studenteraktiviteter 22 7 1 6

Studenteraktiviteter i alt 899 886 899 903

Studenterpolitiske aktiviteter

Studenterrådet/Studenterlauget/De studerendes Råd 1.447 1.468 1.449 1.177

Konservative Studenter 100 179 141 46

Frit Forum 142 138 144 144

Studenterpolitiske aktiviteter i alt 1.689. 1.784 1.734 1.367

I alt 2.588 2.670 2.632 2.270

Note 3.6.8 Forbrug af midler til fripladser og stipendier i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020

FORBRUG

Antal indskrevne studerende på 
hele eller delvise fripladser 

Antal modtagere af stipendier Forbrug af fripladser (tkr.) Forbrug af stipendier (tkr.) 

Takst 1 41 31 1.625 3.140

Takst 2 0 0 63 0

Takst 3 23 20 2.030 2.225

I alt 64 51 3.718 5.365

REGNSKAB

År Overført fra Styrelsen for  
Institutioner og Uddannelses- 

støtte (SIU) (tkr.)

Overført overskud vedr.  
udenlandske betalings- 

studerende (tkr.) 

Forbrug i regnskabsåret (kr.) Resultat (tkr.) 

2014 10.268  13.207 -2.939

2015 10.086  14.180 -4.094

2016 9.756 246 10.975 -973

2017 9.526 179 10.492 -787

2018 9.396 0 9.074 322

2019 9.097 0 8.563 534

2020 9.218 563 8.775 1.007

Det overførte overskud på 563 tkr. i 2020 kommer fra det nu nedlagte fripladsstipendieprogram vedr. ”særligt talentfulde studerende”,  
og er efter aftale med UFM overført til fripladsordningen

Note 3.6.9 Stipendier til særligt talentfulde studerende i regnskabsårene 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020

År Antal stipendiater Tilskud fra SIU (tkr.) Forbrug i regnskabsåret (tkr.)

2015 0 1.200 0

2016 7 2.600 377

2017 11 1.200 1.150

2018 11 0 808

2019 4 0 36

2020 0 0 0

Stipendiaterne udløb i januar 2019, og projektet er nu lukket. Overskuddet på 563 tkr. er i 2020 efter aftale med UFM overført til den ”almindelige fripladsordning” 
jf. note 3.6.8

REGNSKAB
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Note 3.6.14 Eventualforpligtelser
Nogle af de ansatte medarbejdere er tjenestemænd, som Aarhus Universitet har en forpligtelse til at betale rådighedsløn i op til 36 måneder, såfremt de opsiges. 
Den samlede maksimale forpligtelse udgør tkr. 49.186. Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er afdækket ved løbende indbetaling af pensionsbidrag til  
pensionskasser

For lønnede ph.d.-stipendiater indestår universitetet for de studerendes løn i indskrivningsperioden. Forpligtelsen kan blive aktuel, såfremt lønudgifterne ikke dæk-
kes af de virksomheder eller institutioner, med hvilke der er indgået uddannelsesaftaler.

Aarhus Universitet er omfattet af statens selvforsikringsprincip

Såfremt universitetet vælger at nedlægge centeret ”Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning” eller vælger at ophøre med at udbyde godkendte uddannelser  
i tilknytning til centeret, har Uddannelsesministeriet krav på et beløb svarende til nettooverdragelsessummen ved sammenlægningen med universitetet  
pr. 1. januar 2006 på tkr. 52.499 reguleret efter særlige retningslinjer, herunder forskel i bygningernes handelsværdi og bogførte værdi. Delvis ophør af  
uddannelser medfører, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har et forholdsmæssigt krav. Uddannelses- og Forskningsministeriet kan godkende ændringer  
i uddannelserne omfattet af sammenlægningen 1. januar 2006, uden at universitetet helt eller delvist skal betale den regulerede nettooverdragelsessum til  
Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Aarhus Universitet skal drive forskning på Villum Research Station i Nordøstgrønland, indtil kontrakten udløber 1. januar 2025.
På dette tidspunkt har Aarhus Universitet en reetableringsforpligtelse såfremt Grønlands Selvstyre ikke ønsker at videreføre samarbejdsaftalen,  
og såfremt Aarhus Universitet ikke ønsker at drive forskning på stationen efter denne dato. 
Dette anses ikke for overvejende sandsynligt at blive udfaldet.

Note 3.6.13 Eventualaktiver
Universitetet råder helt eller delvist over retten til visse opfindelser og patenter. Værdien af disse patenter og opfindelser er usikker, og der foreligger ikke  
et tilstrækkeligt grundlag for indregning heraf.

Note 3.6.12 Kontraktlige forpligtelser 
Aarhus Universitet har huslejeforpligtelser med uopsigelighedsperioder indtil 31. december 2035

Forpligtelserne har følgende forløb:

DKK 1.000 Lejeforpligtelser

Inden for 1 år 150.886

Mellem 1 og 5 år 163.722

Efter 5 år 193.204

Lejeforpligtelser i alt 507.812

Note 3.6.15 Pantsætninger
Kreditforeningsgæld TDKK 14.610 er sikret ved pant i Universitetets ejendom med en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020 på tkr. 52.913. 

Note 3.6.11 Oplysninger om fonde, organisationer og lignende, som universitetet har særlige samarbejder med  
af ikke-kommerciel karakter  
Aarhus Universitet har samarbejde af ikke-kommerciel karakter med Aarhus Universitets Forskningsfond, Incuba Science Park, CAPNOVA, Agro Business Park, Agro 
Food Park, Folkeuniversitetet, Constructive Institute, Studenterhus Aarhus, Center for Erhvervsforskning, Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet, Dyrenes 
Beskyttelse og Danmarks Jægerforbund. Universitetet samarbejder med og yder tilskud til den selvejende institution Sandbjerg Gods, Studenterhusfonden og de 
danske institutter i Athen og Damaskus.

Bemærk i modsætning til tidligere år er SEA lejemål ikke medtaget i opgørelsen.
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Note 3.6.16 Kapitalandele
DKK 1.000

Aarhus  Universitet har ejerandele i følgende selskaber: Indskud og erhvervelse

Selskab 2020 Akkumuleret Samlede selskabskapital (nom.kr.) AU’s ejerandel i %

SIMHERD A/S 145 500 29,00

TEGNOLOGY ApS 34 267 12,90

Pleuratech ApS 5 125 3,84

Cercare Medical A/S 2 475 0,51

Brincker Dynamics ApS 8 80 10,00

Methyl Detect 13 50 25,40
 
Kapitalandele er indregnet i regnskabet til kr. 0. Universitetet har ikke i 2020 haft indtægter eller omkostninger vedrørende ovennævnte selskaber efter stiftelsen.

Note 3.6.17 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed   
DKK 1.000 2020 2019 2018 2017 2016

Indtægtsdækket virksomhed Indtægter 126.134 130.339 131.474 145.623 132.222

Omkostninger -113.251 -118.587 -123.236 -134.517 -126.735

Resultat 12.883 11.752 8.238 11.106 5.487

*) Akkumuleret resultat DR2: Indtægtsdækket virksomhed 142.666 129.784 118.032 109.793 98.688
  
*) Akkkumuleret resultat omfatter resultaterne fra 2007 og frem. Kilde til 2007-oplysningerne er de fusionerede institutioners individuelle årsrapporter. Danmarks  
Miljøundersøgelser (DMU) opererede med ét delregnskab i 2007. Der er derfor ikke medtaget indtægter fra indtægtsdækket virksomhed i DMU i 2007. 

Note 3.6.18 Lederløn - bestyrelse
DKK 1.000

Lederløn, bestyrelse 2020 2019

Antal eksterne bestyrelsesmedlemmer 6 8

Udbetalt formandsvederlag 260 277

Samlet udbetalt vederlag til øvrige eksterne medlemmer 433 426

REGNSKAB
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4. BILAG

4.1 OPGØRELSE AF VIRKSOMHEDSTYPER  (DELREGNSKABER)
Mio. kr. 2020 2019 2018 2017

DR1: Almindelig virksomhed Indtægter 4.622 4.552 4.499 4.498

Omkostninger 4.635 4.513 4.511 4.443

Resultat -13 39 -12 55

DR2: Indtægtsdækket virksomhed Indtægter 126 130 131 146

Omkostninger 113 119 123 135

Resultat 13 12 8 11

DR3: Retsmedicin Indtægter 51 50 47 46

Omkostninger 51 49 46 46

Resultat 2

DR4: Tilskudsfinansieret forskning Indtægter 1.884 1.922 1.813 1.760

Omkostninger 1.884 1.923 1.813 1.760

Resultat

DR5: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Indtægter 115 136 137 140

Omkostninger 115 136 137 139

Resultat 1

DR6: Uddannelsesforskning Indtægter 2 1 2

Omkostninger 2 1 2

Resultat

Alle delregnskaber 51 -2 68
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Nr. Hovednøgletal 2020 2019 2018 2017 2016

Indtægter i mio. kr.

1 Uddannelse 1.909 1.882 1.941 1.952 1.980

2 Forskning 2.120 2.093 2.091 2.037 2.012

3 Eksterne midler 2.178 2.239 2.130 2.091 1.988

4 Forskningsbaserede myndighedsbetjeningsopgaver 187 188 183 184 189

5 Basistilskud 101 123 52 85 39

6 Øvrige indtægter 201 257 206 225 235

Omkostninger i mio. kr. opdelt på formål 

7 Forskning 3.494 3.507 3.427 3.320 3.159

8 Uddannelse 2.198 2.238 2.223 2.203 2.111

9 Formidling og vidensudveksling 215 216 189 251 277

10 Forskningsbaseret myndighedsbetjening 425 420 416 412 369

11 Generel ledelse, administration og service 345 320 321 286 298

Personale (årsværk)

12 VIP 4.175 4.129 4.009 3.902 3.918

13 DVIP 341 367 377 397 436

14 TAP 3.489 3.544 3.486 3.526 3.499

Balance 

15 Egenkapital i mio. kr. 909 958 907 915 847

16 Balance i mio. kr.  5.266 4.791 4.438 4.320 4.155

17 Bygningsareal i alt (bruttoareal opgjort i m2) 700.848 707.642 685.770 695.132 675.216

Aktivitets- og produktionsoplysninger  

Studerende

18 Antal optagne på bacheloruddannelsen 7.187 6.815 7.018 6.989 7.219

19 Antal optagne på kandidatuddannelsen 5.771 5.925 5.898 5.767 5.846

20 Antal indskrevne studerende pr. 1.10. 33.381 33.020 33.112 33.120 34.497

21 STÅ-produktion 26.475 26.521 26.317 26.842 26.867

Færdiguddannede

22 Antal færdiguddannede bachelorer 4.653 4.625 4.512 4.368 4.914

23 Antal færdiguddannede kandidater 4.987 5.045 5.203 5.917 6.072

Åben og deltidsuddannelse

24 Antal årselever 834 958 1.030 1.142 1.211

25 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 559 594 743 713 701

Internationalisering

26 Antal udgående studerende (udvekslingsstuderende) 1.390 1.988 2.005 1.748 2.021

27 Antal indgående studerende (udvekslingsstuderende) 636 996 1.090 1.055 1.004

28 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 2.717 2.790 2.962 2.913 2.959

Forskeruddannelse

29 Antal indskrevne ph.d.-studerende 1.840 1.798 1.813 1.798 1.781

30 Antal optagne ph.d.-studerende (nyindskrevne) 549 491 490 507 473

31 Antal godkendte ph.d.-afhandlinger 459 455 417 452 497

Forsknings- og formidlingsresultater

32 Antal publikationer (bibliometrisk forskningsindikator) 6.854 6.949 6.605 5.823 5.709

33 Anmeldte patenter 28 20 24 19 17

34 Anmeldte opfindelser 75 80 68 54 71

35 Antal projekter med erhvervslivet 2.616 2.713 2.474 2.358 2.600

36 Antal eksterne projekter 5.045 5.038 4.699 4.720 5.008

37 Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet, mio. kr.  831 790 690 574 494

BILAG

4.2 HOVEDNØGLETAL
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Nr. Hovednøgletal 2020 2019 2018 2017 2016

Regnskabsmæssige nøgletal

38 Overskudsgrad 0 %  0,76 %  -0,04 %  1,03 %  3,12 % 

39 Likviditetsgrad  128,26 %  129,65 %  132,37 %  130,76 %  129,05 % 

40 Soliditetsgrad  17,27 %  19,99 %  20,43 %  21,18 %  20,39 % 

41 Finansieringsgrad  1,15 %  1,35  %  1,62  %  1,80  %  1,98 % 

42 Gældsfaktor  0,21 %  0,25  %  0,28 %  0,32  %  0,36 % 
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SDC gik ind i 2020 med en netop vedtaget ny strategi og en 
ambition om at udvikle og styrke samarbejdet mellem de invol-
verede parter yderligere. Ved indgangen til året hvor SDC kunne 
fejre sit 10-års jubilæum var planerne om igangsættelse af nye 
aktiviteter og tiltag ambitiøse. Så ramte Covid-19! Først i Kina og 
siden i Danmark og resten af verden.

Covid-19 udbruddet i Kina i begyndelsen af 2020 medførte at 
UCAS i lighed med alle andre uddannelsesinstitutioner i Kina blev 
nedlukket af de kinesiske myndigheder. Nedlukningen omfattede 
også SDC Bygningen som ligger på UCAS’ Yanqihu campus, og 
SDC måtte derfor med kort varsel omlægge alle uddannelsesak-
tiviteter til onlineundervisning. Sidenhen lukkede Kinas regering 
landets grænser, hvilket har betydet, at kun få danske forskere 
og undervisere har været i Kina i 2020, hvilket naturligvis har 
udfordret samarbejdet mellem parterne, men ikke sat det i stå.

Omlægningen til onlineundervisning i både forårs- og efterårs-
semesteret vendte op og ned på de studerendes hverdag. Op-
bygning af et online-studiemiljø har derfor været et fokusområde 
for SDC igennem hele 2020. Et tiltag, som i øvrigt er gennemført i 
tæt samarbejde med forskerne bag SDC’s pædagogiske enhed 
SMIL (Study Milieu and Intercultural Learning), hvis formål er at 
medvirke til opretholdelsen af et godt studiemiljø til gavn for både 
studerende, forskere og undervisere.

I efteråret 2020 iværksatte den danske SDC-bestyrelse en eva-
luering af SDC’s uddannelsesportefølje med særligt fokus på 
muligheden for at styrke rekrutteringen af danske studerende til 
SDC’s kandidatuddannelser. Evalueringen gennemføres af en 
ekstern arbejdsgruppe, som forventes af aflevere en rapport og 
en række anbefalinger til SDC-bestyrelsen i foråret 2021.

Selvom den planlagte fejring af SDC’s 10-års jubilæum måtte 
aflyses i juni måned blev milepælen alligevel markeret med et 
stort onlineevent i december, hvor SDC ved samme lejlighed 
lancerede SDC International Report 2020: Cooperating for Energy 
Transition. Udgivelsen, som er SDC’s til dato mest omfattende 
interdisciplinære publikation indeholdende 17 peerreviewed 
artikler forfattet i fællesskab af danske og kinesiske forskere, 
blev i tilknytning til fejringen af 10-års jubilæet markeret med et 
stort fagligt symposium arrangeret i samarbejde med Innovation 
Centre Denmark, Shanghai.

I 2020 blev der fra dansk side optaget 36 fuldtidsstuderende på 
SDC’s kandidatuddannelser, heriblandt på kandidatuddannelsen 
International Food Quality and Health, som optog studerende 
for første gang. Alle SDC’s forskningsområder har nu tilknyttede 
kandidatuddannelser.

På ph.d.-området ydede det danske SDC-sekretariat i 2020 med-
finansiering til igangsættelse af 31 nye ph.d.-forløb fordelt på de 
nuværende seks forskningsområder: Water and Environment, 
Sustainable Energy, Nanoscience, Social Sciences, Life Sciences 
samt Food and Health.

2020 bød også på udskiftninger i den danske SDC-bestyrelse. 
Professor Dana Minbaeva (CBS) afløste mangeårigt bestyrelses-
medlem professor Kjeld Erik Brødsgaard, hvis periode i bestyrelsen 
udløb mens forhenværende dekan for KU Science, professor 
John Renner Hansen trådte ind i bestyrelsen i stedet for professor 
emeritus Nils Overgaard Andersen (KU).

5. SINO-DANISH CENTER 
FOR EDUCATION AND RESEARCH
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DKK 1.000

Note Resultatopgørelse R2020 R2019

 Ordinære driftsindtægter

Tilskud til egen drift fra finansloven 34.389 33.560

 Eksterne midler 30.300 30.000

Ordinære driftsindtægter i alt 64.689 63.560

Tilskud videresendt til danske universiteter 45.355 58.034

Tilskud videresendt til Kina 0 610

Videresendte midler i alt 45.355 58.644

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

Husleje 437 495

Andre forbrugsomkostninger 0 41

Forbrugsomkostninger i alt 437 536

Personaleomkostninger 8.061 7.782

Note 1 Andre ordinære driftsomkostninger 2.142 2.295

Af- og nedskrivninger 92 123

 Ordinære driftsomkostninger i alt   56.087 69.380

 Årets resultat 8.602 -5.820

Balance

Aktiver

Mellemregning med AU 64.152 55.550

Aktiver i alt 64.152 55.550

Passiver

Saldo ultimo 2019 55.550 61.370

Indbetalte midler fra partnere 2020 64.689 63.560

Forbrug af indbetalte midler 2020 -56.087 -69.380

Midler til brug for kommende aktiviteter ultimo 2020 64.152 55.550

Passiver i alt 64.152 55.550

SINO-DANISH CENTER FOR EDUCATION AND RESEARCH 
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

SINO-DANISH CENTER 

Note 1: Industriens Fond har bevilget 9.000 tkr. til færdiggørelse af Industriens Fonds Hus i Beijing.
Der er i 2020 brugt 131 tkr. af denne bevilling.



ÅRSRAPPORT 202045

Årsrapport 2020
www.au.dk/arsr2020          

Copyright
Aarhus Universitet 
Redaktion: Events og Kommunikationsstøtte, Universitetsledelsens Stab og AU Økonomi

Følgende publikationer beretter om Aarhus Universitets virksomhed: Årsrapport og AU i tal.  

Alle publikationer findes på www.au.dk – se menupunktet ”Om AU/Strategi”.

Events og Kommunikationsstøtte 
E-mail: kommunikation@au.dk 
Web:  www.au.dk/kommunikation

KOLOFON

KOLOFON



AARHUS UNIVERSITET
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Tlf.: 8915 0000
E-mail: au@au.dk 
www.au.dk/arsr2019 


