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1. PÅTEGNING
1.1 LEDELSESPÅTEGNING

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

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om 
statens regnskabsvæsen m.v., bekendtgørelse nr. 116 af 19. feb-
ruar 2018 om statens regnskabsvæsen mv., de nærmere retning-
slinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, 
bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) LBK nr. 
778 af 08/08/2019, bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. 
ved universiteterne (tilskuds-og revisionsbekendtgørelsen) (BEK 
nr. 1957 af 15/10/2021) samt Uddannelses-og Forskningsstyrel-
sens retningslinjer for udarbejdelse af årsrapport.

I henhold til § 39, stk. 4, nr. 1-3 i bekendtgørelse om statens 
regnskabsvæsen BEK nr. 116 af 19/02/2018 (regnskabsbek-
endtgørelsen) tilkendegives det: 
- at årsrapporten er rigtig, dvs., at årsrapporten ikke indehol-

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

-	 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.

- 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.
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1.2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Universitet for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsop-
gørelse,	egenkapitalopgørelse,	noter	og	særlige	specifikationer.	
Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 116 af 19. 
februar 2018 om statens regnskabsvæsen, de nærmere retnings-
linjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, 
Bekendtgørelse nr. 778 af 8. august 2019 af lov om universiteter, 
bekendtgørelse nr. 1957 af 15. oktober 2021 om tilskud og revision 
m.v. ved universiteterne, samt Uddannelses- og Forskningsstyrel-
sens retningslinjer for udarbejdelse af årsrapport (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. 1957 af 15. oktober 2021 
om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegnin-
gens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af universitetet i overensstemmelse med International 
Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retnings-
linjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA 
Code. 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.	1957	af	15.	oktober	2021	
om tilskud og revision m.v. 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. nr. 1957 af 15. oktober 2021 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.

Til bestyrelsen for Aarhus Universitet

PÅTEGNING



ÅRSRAPPORT 20215

Aarhus, den 7. april 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Claus Lindholm Jacobsen
statsautoriseret revisor
mne23338

Jens Weiersøe Jakobsen
statsautoriseret revisor
mne30152

• 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. 

• 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 
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle	betydelige	mangler	i	intern	kontrol,	som	vi	identificerer	
under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen og Sino-Danish Center for 
Education and Research
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, siderne 6-26 og 
Sino-Danish Center for Education and Research, siderne 42-43. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberet-
ningen og Sino-Danish Center for Education and Research, og vi 
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelses-
beretningen og Sino-Danish Center for Education and Research.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar 
at læse ledelsesberetningen og Sino-Danish Center for Education 
and Research og i den forbindelse overveje, om ledelsesbe-
retningen og Sino-Danish Center for Education and Research 
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 Sino-Danish Center for Education and Research indeholder 
krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelses-
beretningen og Sino-Danish Center for Education and Research 
er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i 
overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen 
og Sino-Danish Center for Education and Research.

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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2.1.2 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, na¬turviden-
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 
inspirerende ramme for alle medarbejdere og studerende. Det 
kræver, at universitetet sikrer muligheder og udvikling for alle, 
inddragelse af medarbejdere og studerende og en nærværen-
de 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 nogen-
sinde, har universiteterne med deres stærke tradition for internatio-
nalt samarbejde et særligt ansvar for at gå forrest. Universitetet øn-
sker 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-
de og innovative studie-, forsknings- og arbejdsmiljøer af høje-
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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	
strategiske mål, delmål og indsatser, der skal understøtte det 
overordnede mål om den højeste internationale kvalitet inden 
for kerneopgaverne.

BERETNING

Figur. Aarhus Universitets mission
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2.1.3 NØGLETAL

STÅ-produktion, 
studenterårsværk

Tildelte ph.d.-grader

Publikationer 

AU indtægter i alt, formålsfordelt mio. kr. 
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Undervisningspublikationer

Formidlingspublikationer

Review, editorials, konferencebidrag, videnskabelig rapport, mm.

Artikler, bøger og bidrag til bøger
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Nr. Hovednøgletal 2021 2020 2019 2018 2017

Resultatopgørelse (mio. kr.)

1 Statstilskud 4.246 4.237 4.191 4.168 4.153

2 Øvrige tilskud 2.245 1.986 2.052 1.949 1.900

3 Salg af varer og tjenesteydelser 348 335 369 359 349

4 Andre indtægter 97 103 116 120 132

5 Driftsindtægter i alt 6.936 6.662 6.728 6.596 6.534

13 Personaleomkostninger 4.681 4.536 4.407 4.236 4.100

14 Husleje 661 661 676 656 640

15 Af- og nedskrivninger 158 151 143 139 147

16 Tab ved salg af bygninger samt nedskrivning på bygninger til salg 0 0 2 0 2

17 Øvrige driftsomkostninger 1.456 1.349 1.502 1.574 1.617

18 Driftsomkostninger i alt 6.955 6.698 6.730 6.606 6.508

19 Resultat	før	finansielle	poster	og	ekstraordinære	poster -19 -36 -2 -10 26

20 Årets resultat 14 0 51 -2 68

Balance (mio. kr.)

21 Anlægsaktiver* 1.364 1.278 1.246 1.169 1.171

22 Balancesum 5.333 5.266 4.791 4.438 4.320

23 Egenkapital 924 909 958 907 915

24 Langfristede gældsforpligtelser 518 495 463 433 391

Regnskabsmæssige nøgletal (pct.)

25 Overskudsgrad 0,21% 0,00% 0,76% -0,04% 1,03%

26 Likviditetsgrad 111,73% 128,26% 129,65% 132,37% 130,76%

27 Soliditetsgrad 17,32% 17,27% 19,99% 20,43% 21,18%

28 Finansieringsgrad 0,96% 1,15% 1,35% 1,62% 1,80%

29 Gældsfaktor 0,18% 0,21% 0,25% 0,28% 0,32%

Personale (årsværk)

30 VIP 4.402 4.175 4.129 4.009 3.902

31 DVIP 325 341 367 377 397

32 TAP 3.563 3.489 3.544 3.486 3.526

33 Personaleårsværk i alt 8.290 8.005 8.040 7.872 7.825

Studieaktivitet – Ordinære uddannelser

34 Teori-STÅ 26.996 26.475 26.521 26.341 26.842

35 Praktik-STÅ 0 0 0 0 0

36 STÅ med tilskud fra andre ministerier 176 182 179 182 209

37 STÅ på ordinære uddannelser i alt 27.172 26.657 26.700 26.523 27.051

38 Antal optagne på erhvervsakademiuddannelser 10 15 16 18 12

39 Antal optagne på professionsbacheloruddannelser 989 1.019 1.047 1.193 1.165

40 Antal optagne på bacheloruddannelser 6.554 7.187 6.815 7.018 6.989

41 Antal optagne på kandidatuddannelser 5.767 5.771 5.925 5.898 5.767

42 Antal optagne på øvrige ordinære uddannelser 0 0 0 0 0

43 Antal indskrevne studerende på ordinære uddannelser i alt 32.543 33.027 32.630 32.602 32.451

44 Antal færdiguddannede fra erhvervsakademiuddannelser 16 16 12 10 13

45 Antal færdiguddannede fra professionsbacheloruddannelser 825 697 659 589 565

46 Antal færdiguddannede bachelorer 4.974 3.956 3.966 3.923 3.803

47 Antal færdiguddannede kandidater 5.229 4.987 5.045 5.203 5.917

48 Antal færdiguddannede fra øvrige ordinære uddannelser 0 0 0 0 0

2.1.4 HOVEDNØGLETAL
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Nr. Hovednøgletal 2021 2020 2019 2018 2017

Studieaktivitet – Deltidsuddannelse/åben uddannelse

49 STÅ, deltidsuddannelse/åben uddannelse, videregående uddannelser 505 492 591 627 661

50 STÅ, deltidsuddannelse/åben uddannelse, ikke-videregående niveau/
øvrig uddannelse

344 342 367 403 481

51 STÅ, deltidsuddannelse/åben uddannelse i alt 849 834 958 1.030 1.142

Kursusvirksomhed - Indtægtsdækket virksomhed (mio. kr.)

52 Kursusvirksomhed, indtægtsdækket virksomhed, omsætning** 20 - - - -

Internationalisering

53 Antal udgående studerende (udvekslingsstuderende) 664 1.128 1.487 1.405 1.409

54 Antal indgående studerende (udvekslingsstuderende) 612 636 996 1.090 1.055

55 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 2.786 2.717 2.790 2.962 2.913

Forskeruddannelse

56 Antal indskrevne ph.d.-studerende 1.894 1.840 1.820 1.851 1.798

57 Antal nyindskrevne ph.d.-studerende 516 549 491 490 507

58 Antal godkendte ph.d.-afhandlinger 414 459 455 417 452

Forskning og formidling

59 Antal forskningspublikationer*** 7.206 6.854 6.949 6.605 5.823

60 Antal anmeldte patenter 17 28 20 24 19

61 Antal	anmeldte	opfindelser 69 72 80 68 54

62 Antal projekter med erhvervslivet 2.710 2.616 2.713 2.474 2.358

63 Antal eksterne projekter 5.138 5.045 5.038 4.699 4.720

64 Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet (mio. kr.) 962 831 790 690 574

Bygninger

65 Bygningsareal i alt (bruttoareal opgjort i m2) 697.196 700.848 707.642 685.770 695.132

*	 Anlægsaktiver	er	inkl.	finansielle	anlægsaktiver	fra	2021.
** Det har først været muligt at udskille kursusvirksomhed fra 2021.
***	Antal	forskningspublikationer	bliver	offentliggjort	med	1	års	forsinkelse.	Antallet	for	et	givent	år	vedrører	dermed	året	forinden.
Note:	Der	kan	forekomme	sumafvigelser	på	sidste	ciffer	på	grund	af	afrunding	af	tal.
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2.2 LEDELSESBERETNING  

Vurderet ud fra nøgletal og realisering af strategiske målsætnin-
ger har 2021 samlet set været et særdeles tilfredsstillende år for 
Aarhus Universitet. Coronapandemien har dog også i 2021 væ-
ret en væsentlig del af rammevilkårene for universitetets virke 
med en lang nedlukning og hjemsendelse af medarbejdere og 
studerende i foråret efterfulgt af en kontrolleret genåbning efter 
sommerferien, inden året sluttede med en lang række restriktio-
ner. Det er universitetsledelsens vurdering, at medarbejdere og 
studerende på imponerende vis har håndteret situationen og 
indrettet forsknings-, undervisnings- og eksamensaktiviteter mv. 
efter forholdene. Samtidig anerkender ledelsen, at der fremover 
kan	være	behov	for	at	imødegå	afledte	konsekvenser	for	især	
de studerende og studiemiljøet.

Aarhus Universitet har i 2021 ydet et betydeligt bidrag til sam-
fundets håndtering af coronapandemien. En række af univer-
sitetets forskere har bidraget med grundlæggende forskning 
og	 medvirket	 til	 at	 oplyse	 offentligheden	 om	 pandemien	 og	
perspektivere dens konsekvenser. Det gælder spørgsmål om 
virus og behandling af den, smitteudvikling, samfundsøkono-
miske konsekvenser, hvordan den daglige adfærd påvirkes af 
restriktioner m.m. Forskere fra universitetet har ligeledes indgå-
et i ekspertudvalg, som har rådgivet regeringen i løbet af året. 
Forskernes bidrag har også vist sig som en betydelig stigning i 
omfanget af ekspertudtalelser, der emnemæssigt omhandlede 
både politik, økonomi og sundhed.

Aarhus	Universitet	 har	 ved	 udgangen	af	 året	 afleveret	 udkast	
til institutionsplan til aftalepartierne bag den politiske aftale om 
’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’, hvor 
det overordnede politiske mål er at reducere antallet af studie-
pladser	i	de	fire	store	byer	og	skabe	flere	studiepladser	i	andre	
byer og områder af landet. Campus-tankegangen er en central 
del af Aarhus Universitets strategi og identitet, og universitetet 
har derfor i tilgangen til den bundne, politiske opgave fastholdt, 
at	udflytning	af	uddannelser	skal	ske	til	egentlige	campusser	 i	
Herning og Viborg. De studerende og forskerne skal opleve høj 
faglighed og et godt studieliv. Samtidig reduceres og nedlæg-
ges en række studiepladser og uddannelser på universitetets 
campusser i Aarhus og Emdrup, og med institutionsplanen fore-
slås	en	samlet	reduktion	og	udflytning,	der	svarer	til	6	pct.	af	uni-
versitetets samlede optag i Aarhus og Emdrup. Forslaget har en 
tidshorisont, som rækker frem mod 2030. I starten af 2022 vil der 
være politiske forhandlinger, som skal munde ud i den endeli-
ge plan for Aarhus Universitet og de øvrige universiteter. Planen 
forventes at blive et bilag til den strategiske rammekontrakt for 
2022-25. 

Umiddelbart før jul 2021 blev der indgået en ny strategisk ram-
mekontrakt for perioden 2022-2025 mellem uddannelses- og 
forskningsministeren og Aarhus Universitet. Rammekontrakten 
tager udgangspunkt i universitetets Strategi 2025, og ramme-
kontrakten indgår således som en integreret del af universitetets 
udmøntning af strategien. Rammekontrakten blev udformet ef-
ter en omfattende høringsproces på universitetet.

Aarhus Universitet modtog i foråret kraftig kritik fra Uddannel-
ses- og Forskningsstyrelsen for håndtering af en aktindsigt i for-
løbet efter den såkaldte oksekødssag i efteråret 2019. Styrelsen 
kritiserede, at udlevering af akter var blevet udsat, og at ufuld-
stændige redegørelser var blevet indsendt til styrelsen. Aarhus 
Universitet var enig i kritikken og har derfor etableret procedurer 
for korrekt håndtering af aktindsigter.

2021 var det første hele år i Aarhus Universitets klimastrategi 
2020-2025. På tværs af universitetet er der blevet arbejdet med 
68 aktiviteter i regi af 2021-klimahandleplanen, hvoraf 54 ak-
tiviteter er i mål eller på vej i mål. Af gennemførte aktiviteter 
kan f.eks. nævnes energioptimering i bygninger, udarbejdelse 
af udkast til rejsepolitik med klimahensyn, indkøb af elbiler og 
fælles bilparker samt nudgingkampagne for at fremme cyklis-
me til og fra arbejdspladsen. Universitetet deltager endvidere i 
Klimaalliancen i Aarhus Kommune med fokus på cirkulære ind-
køb og på den klimavenlige arbejdsplads. Aarhus Universitets 
klimaregnskab for 2020 viser, at universitetets CO2-udledning er 
faldet med 44 pct. fra 2019 til 2020. Resultatet skal dog ses i lyset 
af, at en stor del af reduktionen er en konsekvens af coronapan-
demien.

Aarhus Universitet har i 2021 i samarbejde med Forsknings-
fondens Ejendomsselskab A/S fortsat udviklingen af et samlet 
og byintegreret hovedcampus i Aarhus med udvikling af cam-
pusområderne i Universitetsbyen og på Katrinebjerg. Omkring 
årsskiftet	2021/2022	fandt	universitetets	første	store	indflytning	i	
Universitetsbyen sted, da Institut for Molekylærbiologi og Gene-
tik	planmæssigt	flyttede	ind	på	omkring	23.000	m2 i renoverede 
og ombyggede tidligere hospitalsbygninger.

Lars Bo Nielsen fratrådte sin stilling som dekan for Health 1. 
august, og Anne-Mette Hvas blev 1. december 2021 ansat som 
ny dekan for fakultetet. Anne-Mette Hvas kom fra en stilling som 
viceinstitutleder ved Institut for Klinisk Medicin og som overlæge 
ved Blodprøver og Biokemi ved Aarhus Universitetshospital.

BERETNING
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ØKONOMISK RESULTAT OG MÅLRAPPORTERING 

Aarhus Universitet kom ud af 2021 med et overskud på 14 mio. 
kr. I budgettet var forventningen et underskud på 48 mio. kr. De 
samlede indtægter er 21 mio. kr. lavere end budgetteret, mens 
omkostninger	er	69	mio.	kr.	lavere.	De	finansielle	poster	er	deri-
mod 14 mio. kr. højere end budgetteret. Budgetafvigelserne skal 
ses i lyset af, at coronapandemien har skabt driftsmæssige usik-
kerheder for det meste af 2021.

2021 var fjerde og sidste år i Aarhus Universitets strategiske ram-
mekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Ram-
mekontrakten er for hele kontraktperioden detaljeret afrap-
porteret i afsnit 2.5 i årsrapporten. Det er Aarhus Universitetets 
samlede vurdering, at universitetet har realiseret målene i den 
strategiske rammekontrakt. Eneste undtagelse vedrører mål 6, 
vedr. forskningsbaseret myndighedsbetjening, der på grund af 
de fortsatte nedskæringer på området kun er delvist indfriet. 

FORSKNING OG TALENTUDVIKLING

Aarhus Universitet er et forskningsintensivt universitet, som sigter 
efter den højeste internationale kvalitet. Excellent grundforsk-
ning er en hjørnesten i universitetets virksomhed, fordi grund-
forskning skaber ny viden og indsigt til gavn for samfundet. 
Excellent grundforskning er samtidig fundamentet for universi-
tetets øvrige kerneaktiviteter og er en nødvendig forudsætning 
for at kunne hjemtage eksterne forskningsmidler.

Talent- og karriereudvikling – ligestilling og diversitet
Universitetets forskningsmæssige styrkeposition afhænger af ev-
nen til at rekruttere og fastholde de stærkeste talenter – fra tenure 
track adjunkter til professorer. Derfor har universitetet et vedva-
rende fokus på at styrke kvaliteten i rekrutteringsprocesser; med 
øje for også at sikre diversitet. Indsatsen har afsæt i universitetets 
normer for rekruttering og er i 2021 blevet understøttet af en work- 
shoprække for hele ledelseslinjen om ligestilling, diversitet og 
ubevidst bias (jf. Handleplan for ligestilling 2020-22).

I	2021	fik	universitetets	ph.d.-skoler	en	flot	international	evaluering,	
som dokumenterer evnen til at uddanne dygtige forskertalenter. 
Hovedparten af de færdige ph.d.er fortsætter ikke i et akademisk 
karrierespor, og derfor har universitetet iværksat pilotprojekter, 
som afprøver, hvordan der kan skabes en endnu bedre overgang 
til	såvel	det	offentlige	som	det	private	arbejdsmarked.		

Ansvarlig forskningspraksis
Aarhus Universitet har igennem en årrække haft fokus på at 
understøtte ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i de 
faglige miljøer, da dette er helt grundlæggende for forsknin-
gens troværdighed. 

I 2021 har fokus været på at facilitere dialog om ansvarlig forsk-
ningspraksis og forskningsfrihed tæt på de faglige miljøer. Insti-
tutterne har derfor afholdt workshops om forskningsintegritet in-
denfor tematikker, som de selv har vurderet er særligt relevante 
for dem. 

Forbrug af eksterne forskningsmidler og hjemtag af nye  
bevillinger i 2021 
Aarhus Universitets fokus på hjemtag og anvendelse af eksterne 
forskningsmidler har i 2021 vist sig i en fremgang på knap 12 pct. 
i faste priser i forbruget af eksterne forskningsmidler i sammen-
ligning med 2020. Der har været et øget forbrug af midler fra alle 
finansieringskilder,	henholdsvis	danske	offentlige	kilder,	danske	
private kilder, EU samt øvrige udenlandske kilder. Samtidig for-
sætter tendensen, hvor en voksende andel af de forbrugte mid-
ler stammer fra private danske fonde (40 pct.), mens en vigende 
andel	stammer	fra	offentlige	danske	fonde	(41	pct.).	Andelen	af	
forbrugte midler, som kommer fra EU, udgjorde 14 pct.

Konkurrencen mellem danske og internationale universiteter 
om hjemtag af nye eksterne forskningsbevillinger intensiveres til 
stadighed. Dette ses i særdeleshed i EU-regi, hvor Aarhus Uni-
versitet gennem årene har hjemtaget betydelige midler. I det 
foregående rammeprogram for forskning og innovation, Hori-
zon 2020, der udløb i 2020, havde Aarhus Universitet et samlet 
hjemtag på 1.626 mio. kr. over en syvårig periode. Det svarer til 
et gennemsnit på 232 mio. kr. om året og en succesrate på 15,5 
pct. Det nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 
Europe, startede i 2021. Opstarten har medført betydelige forsin-
kelser	på	udmøntningen	af	en	række	virkemidler;	bl.a.	er	flere	af	
de prestigefyldte ERC-grants fra det Europæiske forskningsråd 
endnu ikke uddelt.

De foreløbige tal for Aarhus Universitets hjemtag i 2021 viser et 
fald på 21 pct. svarende til 654 mio. kr. sammenlignet med 2020. 
Faldet skal ses på baggrund af, at 2019 og 2020 var gunstige år 
for Aarhus Universitet med hensyn til hjemtag af midler, og at 
hjemtaget for 2021 endnu ikke er konsolideret. Det endelige fald 
forventes således at blive mindre. Hjemtaget fra private danske 
midler er vokset betydeligt, mens der har været et markant fald i 
danske	offentlige	midler,	først	og	fremmest	fra	Grundforsknings-
fonden, hvis bevillinger altid varierer betydeligt over årene og i 
2020 havde et særligt højt niveau på grund af corona. Endelig 
har skift mellem to rammeprogrammer betydet et sandsynligvis 
forbigående fald i hjemtag af midler fra EU. Universitetet følger 
nøje udviklingen i hjemtaget af forskningsmidler med henblik 
på at sikre, at der ikke er tale om en faldende tendens.

Nye større bevillinger
Flere store satsninger og bevillinger giver muligheder for, at 
forskningsmiljøer fra Aarhus Universitet sammen med forskere 
fra andre universiteter kan forske i store og for samfundet væ-
sentlige udfordringer, hvis omfang og kompleksitet ofte fordrer 
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bevilling på 103 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til Co-
vidvaccineprojektet	ENFORCE,	som	skal	undersøge	effekten	af	
vacciner. Projektet er sat i gang af Lægemiddelstyrelsen og le-
des af Rigshospitalet og Aarhus Universitet/Universitetshospital 
i fællesskab.

Tre private fonde har i 2021 tildelt større beløb til i alt seks for-
skere. Professorerne Nanna Brix Finnerup og Per Borghammer, 
begge Institut for Klinisk Medicin og Søren Riis Paludan, Institut 
for Biomedicin har fra Lundbeckfonden modtaget tre såkaldte 
LF Professorships på tilsammen mere end 94 millioner kroner til 
deres hjerneforskning, som ifølge fonden har banebrydende 
potentiale. Professor Milena Corredig, Institut for Fødevarer har 
modtaget en Villum Investigator bevilling på 30 mio. kr. til forsk-
ning i sikring af fremtidens fødevareprocesser, og professor An-
ja-Verena Mudring, Institut for Kemi har modtaget en tilsvaren-
de bevilling på 40 mio. kr. til forskning i nanoteknologi. Begge 
bevillinger er tildelt af Villum Fonden. Professor Simon Calmar 
Andersen, Institut for Statskundskab har modtaget en bevilling 
på 20 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingen støtter forsk-
ning i, hvordan en indsats, hvor forældre støtter deres børn i at 
lære at læse, kan opskaleres, så den hjælper tusindvis af børn 
på landsplan.

Priser
Forskere fra Aarhus Universitet modtog i 2021 priser og anerken-
delser for deres forskning. Blandt disse kan følgende nævnes:

Professor Poul Nissen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik 
modtog en af Nordens mest prestigefulde forskningspriser, An-
ders Jahre Prisen, som uddeles af Oslo Universitet. Poul Nissen 
modtog prisen for sin forskning i proteiners transport ud og ind 
af celler. Det er viden, som har stor betydning for at forstå syg-
domme som kræft, hjertekar-sygdomme og psykiatriske lidelser.

Professor Dorthe Berntsen, Institut for Psykologi modtog Carls-
bergfondets Forskningspris for sin hukommelsesforskning og for 
at være en tværfaglig rollemodel. Hendes grundforskning i selv-
biografisk	hukommelse	har	blandt	andet	bidraget	til	forståelsen	
af lidelser som demens, depression og posttraumatisk stress. 

Professor Signe Normand, Institut for Biologi modtog en af de 
fem EliteForskpriser, som Uddannelses- og Forskningsministeri-
et hvert år uddeler. Signe Normand modtog prisen for sin forsk-
ning i planters udbredelse og dynamik i tid og rum, som med 
originale og innovative metoder skaber overblik over, hvordan 
klima- og miljøforandringer påvirker mange forskellige plante-
arter over tid, rum og skala.

Professor Jens-Christian Svenning, Institut for Biologi modtog Vil-
lum Kann Rasmussens Årslegat, som uddeles af Villum Fonden, 
for sit markante bidrag til teknisk og naturvidenskabelig forsk-
ning. Jens-Christian Svenning forsker i biodiversitet og økosyste-
mers dynamik for at afdække hvilke faktorer, der former, truer og 
sikrer jordens biologiske mangfoldighed. 

samarbejde på tværs af faglige discipliner.

På basis af en bevilling på 630 millioner kroner fra Novo Nordisk 
Fonden etableres forskningscenteret Novo Nordisk Foundation 
CO2 Research Center, som er forankret på Aarhus Universitet 
ved fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences. Det 
nye center skal forske i at nedbringe mængden af drivhusgas-
sen CO2 i atmosfæren gennem frembringelse og implemente-
ring af ny teknologi. Centeret samarbejder med en række dan-
ske og internationale partnere. 

Aarhus Universitet har i Strategi 2025 forpligtet sig på at levere 
tværgående forskningsbidrag til samfundets udvikling og vel-
færd og til løsning af samfundsudfordringer. Tre tværdisciplinæ-
re centre er derfor under udvikling, initialt støttet af universitetets 
strategiske udviklingsmidler, og centrene skal senere støttes af 
væsentlige midler fra private fonde og fra EU. 

For det første center i forskning i ulighed PIREAU – Platform for 
Inequality Research at Aarhus University – etableret i et samar-
bejde mellem Aarhus BSS og Health. Ulighed er en voksende 
og kompleks samfundsudfordring; bl.a. fordi forskellige typer af 
ulighed – f.eks. ulighed i økonomi og ulighed i sundhed – ofte 
optræder samtidigt og forstærker hinanden. Centeret vil derfor 
igangsætte forskningsprojekter, der belyser samspillet mellem 
forskellige typer af ulighed.

For det andet samarbejde mellem de otte danske universite-
ter om etableringen af et nationalt center for grøn omstilling af 
landbrug og fødevareproduktion med Aarhus Universitet som 
en bærende kraft. Center for Sustainable Agrifood Systems 
(START) forventes igangsat i starten 2022 og stræber efter at sik-
re løsninger og strategier, der bidrager til at opnå de ambitiøse 
danske 70 pct. klimareduktionsmål i 2030, samt miljø- og biodi-
versitetsmål i tråd med de internationale målsætninger. Cente-
ret vil placere Danmark som førende nation i den europæiske 
grønne omstilling af landbruget gennem samarbejde, forskning 
og levende laboratorier.

For det tredje forskningscenter SHAPE – Shaping Digital Citizens-
hip – som vil sætte fokus på medborgerskab og demokrati i en 
digital tidsalder og skal beskæftige sig med projekter, der bely-
ser borgernes vilkår i det digitale samfund. Centeret skal ledes 
af Arts, og derudover vil forskere fra Natural Sciences og Aarhus 
BSS	tage	del	i	forskningen.	På	længere	sigt	kan	forskere	fra	flere	
fakulteter komme til, ligesom SHAPE vil søge samarbejde med 
offentlige	myndigheder,	civilsamfund	og	virksomheder.	

Forskningsmiljøer fra alle fem fakulteter har deltaget i corona-
relaterede projekter i løbet af året. Forskningen har handlet om 
at forstå pandemien og dens udbredelsesmåder, at udvikle be-
handlingsmuligheder og at forstå de samfundsmæssige konse-
kvenser for borgerne og for samfundets demokratiske udvikling 
i bred forstand. Der er hentet bevillinger fra en række kilder. I 
efteråret modtog forskere fra Institut for Klinisk Medicin f.eks. en 
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2020 var som nævnt et særligt år, og 2021-optaget på ingeni-
øruddannelserne og de digitale uddannelser kan derfor bedst 
vurderes i relation til 2019-optaget. I 2021 lå antallet af nye stu-
derende på ingeniør- og IT-uddannelserne 2 pct. over niveauet 
i	2019.	I	2021	har	Aarhus	Universitet	optaget	15	pct.	flere	kvinder	
på STEM-uddannelserne end i 2019.

Årets optag er fortsat præget af høje kvotienter. Med et ad-
gangsgivende karaktergennemsnit på 8,9 er niveauet det sam-
me som i 2020.

Corona
Grundet corona var en meget stor del af undervisningen og eksa-
mener omlagt i foråret. Det har trukket store veksler på både stu-
derende og undervisere, som dog med imponerende dygtighed, 
dedikation og energi skabte og gennemførte undervisning af høj 
kvalitet under vanskelige og omskiftelige forhold. Studiestarten 
mindede i år om tiden før corona. Campus kunne igen summe af 
liv, men dele af studiestarten foregik også i år virtuelt. Langt stør-
stedelen af undervisningen kunne i efteråret foregå som normalt, 
inden der ved udgangen af året blev indført restriktioner igen. 
Dette påvirkede mange eksaminer efter årsskiftet. 

Gennem to år har corona sat et markant aftryk på studiemiljøet. 
Aarhus Universitet har derfor i 2021 taget en række initiativer til 
at genstarte studiemiljøet. For eksempel er der bevilget midler 
til, at Studenterrådet i 2022 kan ansætte en foreningskonsulent 
til i seks måneder at understøtte de frivillige foreningers genstart 
og støtte foreningernes arbejde med at skabe et godt fagligt og 
socialt studiemiljø. 

Generelt har studiemiljøarbejdet haft særlig høj prioritet på fa-
kulteterne i år. For eksempel har Arts i forbindelse med genåb-
ningen lanceret ’Genstart dit studieliv’ på Studieportalen, hvor 
der er samlet gode råd til de studerende om den gode genstart 
og det gode studieliv. Arts og Aarhus BSS har desuden ansat triv-
selskoordinatorer til at understøtte studenterdrevne aktiviteter til 
genstart af det fysiske studiemiljø. Det er blandt meget andet 
sket gennem afholdelse af foreningsdage, der bidrog til at en-
gagere	flere	studerende	i	foreningslivet	til	gavn	for	studiemiljøet.

Struktur og forløb
Fremdriftsreformen har, siden den trådte i kraft i 2014, betydet 
en markant udvikling i ECTS-optjeningen på tværs af alle Aar-
hus Universitets uddannelser. Studieprogressionen på bachelor-
uddannelserne er således steget fra 27,0 til 29,0 ECTS i gennem-
snit pr. semester, mens det på kandidatuddannelserne er steget 
fra 20,2 til 26,7 ECTS. 

Professor Preben Bo Mortensen, Institut for Økonomi modtog 
Aarhus Universitets egen pris, Rigmor og Carl Holst-Knudsens Vi-
denskabspris for sin forskning i årsagerne til psykisk sygdom, og 
professor Isabelle Torrance, Institut for Kommunikation og Kultur 
modtog Aarhus Universitets nyindstiftede Victor Albeck-pris for 
sin interdisciplinære forskning inden for klassisk og moderne lit-
teratur.

UDDANNELSE

Uddannelsesporteføljen
Aarhus Universitet har i Strategi 2025 blandt andet sat som mål 
at styrke udviklingen af uddannelsesporteføljen. Der i 2021 ud-
ført et stort arbejde med at undersøge mulighederne for at etab-
lere en uddannelse i veterinærmedicin i Foulum ved Viborg. 
Technical Sciences har i Foulum allerede et forskningsmiljø af 
høj international kvalitet, som kan danne et stærkt grundlag for 
en uddannelse i veterinærmedicin, såfremt den er økonomisk 
bæredygtig. På EVU-området har Technical Sciences i 2021 op-
nået	prækvalifikation	af	en	ny	masteruddannelse	i	bæredygtigt	
byggeri, der fra 2023 skal imødekomme branchens efterspørg-
sel på kompetencer til f.eks. (projekt)ledelse af bæredygtighed i 
bygge- og anlægsprojekter.

Hertil har Natural Sciences i september 2021 ansøgt om prækva-
lifikation	af	en	Erasmus	Mundus	Master’s	Degree	i	Quantum	Te-
chnologies and Engineering. Formålet er bl.a. at uddanne en 
ny generation af studerende, der kan udnytte kvantemekaniske 
fænomener i den teknologiske udvikling. 

På trods af at sprog er vigtigt for bl.a. Danmarks samhandel med 
omverdenen, er søgningen til tysk- og franskuddannelserne vi-
gende nationalt. Det mønster vil Aarhus Universitet i 2022 arbej-
de på at ændre med afsæt i, at Folketinget har afsat 11 mio. kr. 
til et løft af universitetsuddannelserne i tysk og fransk

Rekruttering og studiestart
I alt 7.243 nye studerende blev i 2021 tilbudt plads på en bache-
loruddannelse, hvilket er ca. 250 færre (3 pct.) end sidste år. Det 
skal ses i lyset af, at Aarhus Universitet på opfordring fra rege-
ringen	udbød	539	ekstra	pladser	 i	2020,	så	flere	kunne	erstat-
te	sabbatår,	som	pandemien	havde	aflyst,	med	et	studium.	Da	
nogle unge på den måde fremrykkede studiestarten til 2020, og 
da ungdomsårgangene i disse år bliver mindre, vurderes opta-
get i 2021 at være tilfredsstillende. Optaget på kandidatuddan-
nelserne er sammenlignet med sidste år steget med 1 pct. 

Corona er formentlig også årsagen til, at der i 2021 var en tyde-
lig tendens til, at forskellen mellem antallet af tilbudte pladser og 
antallet af indskrevne studerende den 1. oktober er vokset. For-
modningen er, at der i høj grad er tale om et coronafænomen, 
hvor ansøgere med gode karakterer er endt med at vælge et 
sabbatår frem for at møde op.
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Bachelor- og kandidatstuderende

• 32.662 indskrevne studerende 

• 28.184 ansøgninger

• Bachelor: 6.554 optagne, 4.974 uddannede 

• Kandidat: 5.767 optagne, 5.229 uddannede
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Studieintensitet, i form af de studerendes vurdering af deres 
tidsforbrug på studiet, var i 2021 36 timer pr. uge opgjort som 
median, med fakultetsvise variationer fra 32 timer pr. uge på 
Arts til 40 timer pr. uge på Technical Sciences. Studieintensiteten 
ligger lavere i 2020 og 2021 end ved første måling i 2018. Det er 
universitetets vurdering, at den svagt faldende tendens i 2020 
og 2021 er et coronafænomen, der har sammenhæng med, at 
studiegruppeaktiviteter og faglige arrangementer har haft van-
skeligere vilkår end normalt. 

For at fastholde en høj studieintensitet arbejdes der kontinuerligt 
på alle uddannelser med indlejring af studenteraktiverende ind-
satser både i undervisningen og i tiden mellem de skemalagte 
timer. Indsatserne understøttes blandt andet via et minimumsti-
metal på alle bachelor- og kandidatuddannelser på henholds-
vis 12 og 8 timer om ugen samt gennem EDU-IT-satsningen. I 
perioden 2018-2024 har Aarhus Universitet prioriteret 60 mio. kr. 
til EDU-IT-satsningen, hvis mål er at højne kvaliteten af den forsk-
nings- og vidensbaserede undervisning; dels som et mål i sig 
selv og dels som middel til øget studieintensitet, mindsket frafald 
og til at gøre universitetets uddannelser endnu mere attraktive.

Der er i 2021 gennemført en bred evaluering af EDU-IT-satsnin-
gen for midtvejs i projektet at samle op på status og erfaringer. 
Midtvejsevalueringen viser overordnet en tilfredsstillende status, 
og at der er et godt afsæt for i 2022 at udarbejde en EDU IT-ver-
sion	2.0.	Projektets	fire	hovedspor	er	alle	i	god	gænge.	Det	gæl-
der ikke mindst motoren i satsningen: den uddannelsesnære 
curriculumudvikling gennem re-design af undervisningsforløb. 
Re-designopgaven løftes af fakulteterne med teknologisk un-
derstøttelse fra universitetets EDU-IT Hub. Antallet af kurser, der 
er re-designede, opgøres årligt og er opgjort til 160 i 2021.

Universitetets Centre for Educational Development havde i 2021 
en stor del af æren for Aarhus Universitets stort set gnidnings-
frie skifte til Learning Management Systemet, Brightspace. Fra 
efterårssemestret 2021 er alle universitetets kurser foregået med 
udgangspunkt i Brightspace og i årets løb deltog ca. 850 un-
dervisere i Brightspace-workshop hos Centre for Educational 
Development.

Gymnasiesamarbejde
Aarhus Universitet har et velfungerende samarbejde med gymna-
sieskolen, hvor universitetet med en stor portefølje af gymnasieret-
tede	aktiviteter	er	med	til	at	forberede	og	kvalificere	uddannelses-
valget. Et godt eksempel er de gratis livestreamede forelæsninger 
’skræddersyet’ til gymnasieelever, som Aarhus Universitet de sidste 
fire	år	har	tilbudt	gymnasierne,	og	hvor	godt	17.000	elever	fra	hele	
landet i 2021 var tilmeldt. Der er blandt gymnasierne høj tilfreds-
hed med det faglige indhold, og årets forelæsninger har belyst 
aktuelle emner som blandt andet kommunalvalget og vacciner, 
mens også sprogfag som tysk og fransk arrangerede forelæsning-
er	med	 fin	 tilmelding.	 Flest	 tilmeldinger	 havde	professor	 Philipp	
Schröders forelæsning om den økonomiske politik under coro-
nakrisen, hvor 5.000 gymnasielever fra 143 gymnasier så med. 
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De studerendes overgang til arbejdslivet
Dimittenderne er universitetets vigtigste bidrag til samfundet, og 
universitetets bestræbelse på at levere dimittender til fremtidens 
arbejdsmarked står derfor helt centralt i Strategi 2025. Det gæl-
der	f.eks.	bestræbelsen	på	at	tone	universitetets	dimittendprofil	
efter	behovet	i	den	private	og	offentlige	sektor	og	styrke	de	stu-
derendes tilknytning til arbejdsmarkedet. 

De	studerendes	samarbejde	med	det	private	og	offentlige	er-
hvervsliv gennem specialesamarbejder og projektorienterede 
forløb er sammen med andre arbejdsmarkedsrettede aktivite-
ter et godt afsæt til deres overgang fra uddannelse til arbejds-
marked. Derfor har Aarhus Universitet i de seneste år iværksat 
en række initiativer for at udvikle og øge udbredelsen af disse 
uddannelseselementer. Antallet af specialesamarbejder er vok-
set med 96 pct. fra 2018 til 2021 (fra 472 til 926), mens antallet 
af projektorienterede forløb i samme periode er vokset med 20 
pct. (fra 1.627 til 1.948).

Derudover har fakulteterne en række initiativer til at understøtte 
de studerendes overgang til arbejdsmarkedet. Et godt eksem-
pel er projektet Akademiker i Erhvervslivet, der havde til formål 
via korte ansættelser at udbrede kendskabet til nyuddannede 
kandidaters kompetencer, og hvor 34 små og mellemstore virk-
somheder i 2021 har haft glæde af fuld- eller deltidsansættel-
sesforløb med nyuddannede Arts-kandidater. Projektet var et 
samarbejde mellem Arts og seks midt- og vestjyske erhvervsråd.

Aarhus Universitet har i lighed med de foregående år også i 
2021 udbudt en række casecompetitions, der er afviklet både 
på fakultets- og på universitetsniveau. Sidstnævnte for eksem-
pel i form af en succesfuld AU Challenge, hvor 106 studerende 
fra 55 uddannelser bl.a. hjalp arkitekthuset AART med forslag 
til bygningsmæssige målinger af social, miljømæssig og økono-
misk bæredygtighed. I foråret deltog 60 studerende på tværs af 
studieretninger i universitetets nye case competition, SME Chal-
lenges, hvor de bidrog til at løse nogle af de udfordringer, som 
små- og mellemstore virksomheder står med i dag.

SAMARBEJDE OG VIDENUDVEKSLING 

Aarhus Universitet har i 2021 vedtaget en ny delstrategi for er-
hvervssamarbejde og innovation, som tager udgangspunkt i 
Strategi 2025. Med delstrategien vil Aarhus Universitet udvikle 
universitetet inden for tre hovedområder. For det første vil uni-
versitetet styrke iværksætteri og innovation på universitetet, så 
der	etableres	flere	vidensbaserede	spinouts	og	startups	og	mere	
entreprenøriel erfaring, som kan bidrage til vækst og udvikling i 
samfundet. For det andet ønsker Aarhus Universitet at etablere 
flere	 konkrete	 og	 værdiskabende	 projekter	med	 samarbejds-
partnere, som skaber værdi for forskere, studerende og virksom-
heder. For det tredje skal universitetet sikre rammebetingelser 
for erhvervssamarbejde og innovation og fremme en stærk er-
hvervs- og innovationskultur på universitetet. 
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Aarhus Universitet har i 2021 etableret nye samarbejder og 
projekter, som eksempelvis har resulteret i investeringer på 585 
mio. kr. til tre spinouts fra Aarhus Universitet: Muna therapeutics, 
RadiSurf Aps og iSD Immunotech. Endvidere 69 indberettede 
opfindelser	fra	ansatte	ved	Aarhus	Universitet	og	509	indgåede	
forskningsaftaler med virksomheder. Det til trods for en periode 
ramt	af	mange	udskydelser,	aflysninger	og	omlægninger	til	vir-
tuelle arrangementer og møder på grund af corona, hvor det på 
samme tid har været udfordrende at opbygge netværk og nyt 
samarbejde, da mødestederne har været begrænset.

Eksempler på eksternt samarbejde
I	 2021	 har	Aarhus	Universitet	 etableret	 samarbejde	med	 flere	
store virksomheder. Der er indgået en strategisk partnerskabs-
aftale mellem Institut for Datalogi og indiske Infosys. Aftalen 
skal styrke samarbejdet om forskning og innovation inden for 
primært	 kunstig	 intelligens	 (AI),	 kryptografi	 og	 datasikkerhed.	
Endvidere er der indgået en partnerskabsaftale mellem Merck 
og Health, som bl.a. indeholder forskerbesøg, samarbejde om 
erhvervsph.d.- og postdoc-stillinger samt mikrolegater til iværk-
sættere inden for life science-området.

Aarhus Universitet har fortsat bidraget til den regionale ud-
vikling. Et eksempel herpå er universitetets Center for Små og 
Mellemstore Virksomheder, der bidrager til udvikling af virksom-
heder blandt andet gennem projektet Gentænk NU. Gennem 
faciliterede sprintforløb og sparring bliver virksomhederne i 
stand til at udvikle og fremtidssikre deres forretning. Et andet ek-
sempel	er	Kronprins	Frederiks	Center	for	Offentlig	Ledelse,	hvor	
der har været tæt samarbejde om ledelsesudvikling med man-
ge	offentlige	organisationer	 i	hele	landet.	 I	2021	har	centeret	 i	
samarbejde med Københavns Universitet, Roskilde Universitet 
og VIA University College etableret en ny platform for forsk-
ningsbaseret viden ved navn ’Ledelsesavisen’, der skal styrke 
dialogen	om	offentlig	 ledelse	og	 tilbyde	 ledere	en	både	solid	
og	flersidig	vinkel	på	styring	og	 ledelse.	Et	 tredje	eksempel	er	
universitetets samarbejde med Norddjurs Kommune, hvor der er 
en lang række samarbejdsprojekter, blandt andet er der i 2021 
etableret en forsøgsstation til forskning inden for frugt, bær og 
grøntsager. Universitetet har i varierende omfang samarbejde 
med alle kommuner i Region Midtjylland og har indgået for-
melle samarbejdsaftaler med en række kommuner, som f.eks. 
Norddjurs Kommune. 

I 2021 er Aarhus Universitets iværksættermiljø styrket. Der har 
været holdt en lang række workshops og events både fysisk, 
hybrid	og	virtuelt	med	henblik	på	at	få	flere	studerende	og	for-
skere til at gribe muligheden. 199 studerende og 75 forskere har 
været tilknyttet iværksætterhubs på Aarhus Universitet. Der har 
været holdt 82 workshops i The Kitchen med 848 deltagere. Det 
sker på trods af coronasituationen, som har gjort det væsentligt 
sværere at tiltrække studerende og forskere, fordi The Kitchen, 
stedet for Aarhus Universitets fællesfaglige innovationsaktivi-
teter, har været lukket i lange perioder. Der er indgået en lang 
række samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, og In-

novationsfonden, Vækstfonden, Fonden for Entreprenørskab 
med	 flere	 er	 blevet	 integrerede	 samarbejdspartnere	 i	 huset,	
som blandt andet bidrager med rådgivning og fundingmulighe-
der. Endvidere er der i 2021 opbygget et samarbejde på tværs 
af	Aarhus	Universitet	og	fire	danske	universiteter	om	at	etablere	
det internationalt anerkendte innovationsprogram SPARK Den-
mark. Programmet er støttet af Novo Nordisk Fonden med en 
bevilling på 44 mio. kr. Formålet er at klæde forskere på til at 
kommercialisere resultatet af deres forskning eller innovative idé 
og desuden tiltrække investorer.

En række spinouts fra Aarhus Universitet har udmærket sig i 
2021. Humio, som er stiftet af forskere fra Institut for Datalogi blev 
solgt til amerikanske Crowdstrike for 2,4 mia. kr. Lektor Simon 
Glerup	og	hans	team	fra	Aarhus	Universitet	har	udviklet	firma-
et	Muna	Therapeutics,	som	i	2021	fik	én	af	danmarkshistoriens	
største biotekinvesteringer på knap 0,5 mia. kr. fra internationale 
fonde til at udvikle lægemidler mod demenssygdomme. I 2021 
er der også startet nye spinouts, f.eks. Inotify, som er etableret fra 
Institut for Biomedicin og skaber nye behandlingsmuligheder for 
infertilitet hos kvinder. Inotifys stifter, Karin Lykke-Hartmann, er 
desuden optaget på BioInnovation Institutes program, Creation 
House, med adgang til ekspertrådgivning og et konvertibelt lån 
på 10 mio. kr. 

For at styrke iværksætterøkosystemet i Region Midtjylland stif-
tede Aarhus Universitet i 2020 organisationen ’The Link’ i sam-
arbejde med Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Grundfos, 
startupvirksomheden UNSILO, Incuba og Færchfonden. The 
Link blev stiftet af samarbejdspartnerne som et resultat af et to-
års Regional Entrepreneurship Acceleration Program hos Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT). The Link er placeret i 
The Kitchen, og formålet er at etablere gode rammevilkår inden 
for innovationsdrevet iværksætteri ved at bygge bro mellem de 
aktører, der har ansvar for forskning og innovation i relation til 
sundhed, bæredygtige fødevarer og cleantech. I 2021 har der 
været særligt fokus på at formidle de gode historier, cases og 
samarbejder fra Aarhus Universitet og forbinde iværksættere 
med virksomheder og investorer.

Forskningsbaseret myndighedsrådgivning
Aarhus Universitet har en betydelig myndighedsbetjening, som 
omfatter forskning, rådgivning, beredskab og formidling inden 
for rammeaftaler med ministerier, først og fremmest på Miljømi-
nisteriets og Fødevareministeriets ressortområder. Rammeafta-
lerne suppleres af tillægskontrakter med ministerierne, og en-
delig sker der en væsentlig gearing af rammemidler ved ekstern 
finansiering,	som	de	pågældende	forskningsmiljøer	hjemtager.	
Myndighedsbetjeningen er således et aktiv for Aarhus Universi-
tet, hvor forskning danner grundlag for myndighedsrådgivning 
af høj kvalitet.

Aarhus Universitet indførte i 2019 et kvalitetsledelsessystem for 
forskningsbaseret myndighedsrådgivning efter den internati-
onale ISO 9001-standard. Kvalitetsledelsessystemet, der skal 
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styrke	kvaliteten	af	myndighedsrådgivningen,	blev	certificeret	i	
2020 efter en omfattende audit foretaget af den akkreditere-
de	certificeringsvirksomhed	FORCE.	Aarhus	Universitet	fastholdt	
ved	en	overvågningsaudit	i	2021	certificeringen.	

Forskningsbasen har været under et stigende pres som følge 
af den årlige reduktion på 2 pct. af rammebeløbet siden 2009. 
I samme periode er ministeriets efterspørgsel efter rådgivning 
øget, ligesom omkostningerne til bygninger er steget, hvor-
for andelen af rammebevillingen, der er afsat til forskning, har 
været i et stærkt krydspres. Technical Sciences har som følge 
heraf været nødsaget til i løbet af 2021 at gennemføre perso-
nalereduktioner og betydelige besparelser. Aarhus Universitet 
har i den bilaterale forhandling med ministerierne i 2021 gjort 
en stor indsats for at genoprette den pressede forskningsbase. 
I 2022 modtager Aarhus Universitet en ekstraordinær bevilling 
fra forskningsreserven på 4,9 mio. kr. En egentlig genopretning 
af forskningsbeløbet er der dog ikke tale om, hvorfor forhandlin-
gerne med ministerierne fortsætter i 2022. 

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

Andre former for eksternt samarbejde 
Aarhus Universitets formidling gennem museerne har modta-
get hæder i 2022, idet udstillingen ”Videnskab er lidenskab” på 
Steno Museet, Aarhus Universitet løb med sejren og vandt den 
fornemme internationale museumspris UMAC-AWARD 2021. 
Udstillingens overordnede fokus er, hvad det er, der driver en for-
sker?	Hvorfor	bruger	man	sit	liv	på	at	finde	ud	af,	hvordan	celler	
fungerer eller på at forstå bestemte dyrs hjertefunktion? 

BERETNING

Natural Sciences og Carlsbergfondet i fællesskab har også i 
2021	afholdt	Offentlige	Foredrag	i	Naturvidenskab,	som	arran-
geres og udbydes i samarbejde med værter i en lang række 
byer. Foredragene udbydes som 10-12 årlige foredrag i Søau-
ditorierne i Aarhus. I et år præget af nedlukninger har der væ-
ret vækst i antallet af lokationer, som foredragene livestreames 
til. Således er publikum i efteråret 2021 mødt op i 364 forsam-
lingshuse, skoler, gymnasier, kulturhuse, biografer mv. over hele 
landet. Typisk er mere end 10.000 tilhørere hver foredragsaften 
blevet klogere på naturvidenskabelige opdagelser og erken-
delser inden for bl.a. pandemier, jordens inderste kerne og cel-
lers saltbalance.
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Aarhus Universitet vil i 2022 have fokus på, hvordan den politiske 
aftale om ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Dan-
mark’	udmøntes.	Det	er	væsentligt	for	universitetet,	at	udflytning	
af uddannelser kommer til at foregå til egentlige campusser i 
Herning og Viborg med høj faglighed og et godt studieliv. Det 
er ligeledes væsentligt, at den politisk besluttede reduktion og 
nedlæggelse	af	studiepladser	 i	Aarhus	og	Emdrup	finder	sted	
mest hensigtsmæssigt og med respekt for de faglige miljøers 
fortsatte udvikling.

Universitetet er også i 2022 opmærksom på at bearbejde coro-
nanedlukningens konsekvenser, hvis omfang fortsat er usikkert. 
Et særligt opmærksomhedspunkt er nedlukningens konsekven-
ser for studiemiljøet og trivslen blandt de studerende, som uni-
versitetet i 2022 vil have fokus på at afbøde. 

Aarhus Universitets Strategi 2025 danner med handleplanen for 
2022 ramme for en række forventede initiativer i løbet af året. 
Der forventes tæt sammenhæng til den handleplan, der i løbet 
af 2022 skal udarbejdes for den nye strategiske rammekontrakt. 
Der kan blandt andet fremhæves følgende overordnede, cen-
trale indsatser fra handleplan 2022: 

• Forskningsbaserede uddannelser af højeste internationale 
kvalitet gennem engagerende undervisning og læring. Der 
er fokus på at sikre og videreudvikle undervisernes opdate-
rede pædagogisk-didaktiske kompetencer, bl.a. gennem 
implementering af ny stillingsstruktur og fortsat digitalise-
ringssatsning. Endvidere er der fokus på rekruttering, optag 
og fastholdelse af dygtige og motiverede internationale stu-
derende. Aarhus Universitets indsats i Circle U.-partnerskabet 
er et væsentligt bidrag hertil.

• Udvikling af samspillet mellem studerende og arbejdsmar-
kedet. Der skal iværksættes tiltag, der kan styrke særligt le-
dighedstruede dimittenders overgang til arbejdsmarkedet, 
og universitetet vil gennem sammenhængende kursusforløb 
give	flere	studerende	muligheder	for	at	opnå	kompetencer	i	
entreprenørskab.  

• Forskning af højeste internationale kvalitet. Det skal sikres 
gennem fortsat øget hjemtag af eksterne forskningsmidler 
understøttet af udarbejdelse af en model, der giver bedre 
overblik over både de faktiske direkte og indirekte omkost-
ninger ved eksterne bevillinger. Endvidere skal der skabes 
tydelige muligheder for karriereudvikling med bl.a. etable-
ring af fasttrack spor for VIP-ansættelser og implementering 
af oprykningsprofessorater.

• Styrkelse af universitetets bidrag til hele samfundets udvik-
ling og velfærd. Den vedtagne delstrategi for erhvervssam-
arbejde og innovation skal implementeres, og dermed vil 

2.3 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

Aarhus Universitet yderligere styrke udviklingen af projek-
ter	med	erhvervsliv	og	offentlige	 institutioner,	 innovation	og	
entreprenørskab samt etablere et stærkere grundlag for er-
hvervssamarbejde og innovation. Det er ligeledes universite-
tets	ambition	at	indgå	flere	forskningsaftaler	med	virksomhe-
der. 

• Bidrag til løsning af samfundsmæssige udfordringer med 
tværgående forskningsindsats og opbygning af tværfaglige 
forskningscentre. Centrene er under etablering, og indsatser-
ne tager sigte på opsamling af CO2, grøn omstilling af land-
brug og fødevareproduktion, ulighed og digitalisering.

• Et styrket internationalt samarbejde gennem samarbejds-
projekter i de internationale universitetsnetværk The Guild og 
Circle U.-alliancen. Gennem alliancen skal udbydes fælles 
aktiviteter inden for forskning, uddannelse og talentudvikling.

• Fremme af ligestilling blandt medarbejdere og ledere. 
”Handleplan for ligestilling 2020-22”, som er grundlaget for 
universitetets målrettede bestræbelser, vil i 2022 særligt have 
fokus på at udvikle og afprøve lokale indsatser på institutterne.
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ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT
Aarhus Universitet kommer ud af 2021 med et overskud på 14 mio. 
kr. I budgettet var forventningen et underskud på 48 mio. kr., jf. 
tabel 1. Både de samlede indtægter og omkostninger er lavere 
end budgetteret. Indtægterne er 21 mio. kr. lavere, svarende til 
en budgetafvigelse på -0,3 pct., mens omkostninger er 69 mio. kr. 
lavere,	svarende	til	en	budgetafvigelse	på	-1,0	pct.	De	finansielle	
poster er derimod 14 mio. kr. højere end budgetteret, svarende til 
en budgetafvigelse på 70,8 pct.

Tabel 1: Årets resultat 

Mio. kr. R2019 R2020 B2021 R2021 R2021-B2021

Finanslovstilskud 4.191 4.237 4.245 4.246 1

Eksterne tilskud 2.048 1.984 2.294 2.243 -51

Øvrige salgsind-
tægter

 
488

 
439

 
417

 
447

 
30

Indtægter i alt 6.727 6.660 6.957 6.936 -21

Løn 4.410 4.533 4.751 4.684 -67

Bygningsom-
kostninger

949 910 875 901 26

Øvrige driftsom-
kostninger

1.224 1.101 1.237 1.213 -23

Afskrivninger 146 152 162 157 -5

Omkostninger 
i alt

 
6.729

 
6.696

 
7.025

 
6.955

 
-69

Resultat før  
finansielle 
poster

 
 

-2

 
 

-36

 
 

-68

 
 

-19

 
 

49

Finansielle 
poster

53 35 20 34 14

Resultat 51 0 -48 14 63

Note: Budget og budgetopfølgning er foretaget i henhold til universitetets kon-
toplan og følger derfor ikke fuldstændigt statens kontoplan, som er implement-
eret efter budgetlægningen.

 
Budgetafvigelserne skal ses i lyset af, at 2021 stadig var præget 
af gentagne coronanedlukninger. Budgettet blev udarbejdet 
med en forventning om, at coronarestriktionerne ville ophøre i 
første halvdel af 2021, men sidste halvdel har også været påvirket. 
Coronapandemien har dermed skabt driftsmæssige usikkerheder 
for det meste af 2021.

De samlede indtægter er ikke så høje som forventet, men er 
tilbage i en positiv udvikling efter en nedgang i 2020 som følge 
af corona. I faste priser er der en stigning i de samlede indtægter 
på 1,1 pct. fra 2019 til 2021.

Budgetafvigelsen for indtægterne skyldes primært et lavere for-
brug af eksterne tilskud end forventet. Forventningerne er løbende 

2.4 FINANSIEL REDEGØRELSE

blevet nedjusteret i løbet af året, og en del af justeringen kan 
stadig henføres til corona. Selvom forbruget af eksterne tilskud er 
mindre end forventet, er der stadig en stigning på 9,5 pct. i forhold 
til 2019, svarende til en realstigning på 7,4 pct.

De	samlede	finanslovstilskud	er	som	forventet	i	budgettet,	men	
der	er	nogle	underliggende	afvigelser.	Der	er	produceret	flere	
STÅ end forventet, hvilket har medført højere aktivitetsafhæn-
gige uddannelsesindtægter end budgetteret. Samtidigt har Aar-
hus Universitet modtaget midlertidige corona relaterede tilskud 
samt et tilskud til et løft af tysk og fransk i de kommende tre år. 
I den anden retning trækker bortfald af kvalitetstilskud, da det 
indgår	i	finansieringen	af	den	politiske	aftale	om	udflytning	af	
uddannelsespladser. Derudover er der foretaget en regnskabs-
teknisk omlægning af indtægterne til Det Nationale Center for 
Fremmedsprog, så de periodiseres og indtægtsføres i takt med 
omkostningerne. Endvidere har Aarhus Universitet modtaget 109,5 
mio. kr. i 2021 til dyrlægeuddannelsen i Foulum. Disse midler er 
blevet periodiseret og er dermed ikke indtægtsført i 2021, men 
vil blive det i de kommende år, såfremt det endeligt besluttes at 
etablere uddannelsen. Den øremærkede bevilling på 109,5 mio. 
kr. er givet til investering i og etablering af dyrlægeuddannelsen, 
men	de	endelige	aftaler	om	finansiering	af	såvel	etablering	som	
løbende drift er ikke endeligt på plads, hvorfor Aarhus Universitet 
endnu	ikke	har	truffet	beslutning	om	at	etablere	uddannelsen.

Øvrige salgsindtægter, som blandt andet består af deltagerbeta-
ling for efter- og videreuddannelse, rådgivning og retsmedicinske 
ydelser, har generelt været meget følsomme overfor coronaned-
lukningerne, men er endt 30 mio. kr. over budgettet. Niveauet for 
2021 ligger over 2020, men er stadig ikke på niveau med 2019.

Budgetafvigelsen på de samlede omkostninger skal ses i lyset af 
det lavere forbrug af eksterne tilskud end forventet. Derudover 
er der afvigelser af mere teknisk karakter. Reguleringen af ferie-
pengeforpligtelsen er 19 mio. kr. lavere end forventet, og Aarhus 
Universitet har modtaget 16 mio. kr. mere i returnerede energiaf-
gifter end forventet som følge af en afgørelse i Skatterådet i 2019, 
hvor den praktiske udformning først faldt på plads i løbet af 2021. 
I den anden retning trækker højere energipriser.

En del af årsagen til den samlede budgetforbedring skal også 
findes	under	de	finansielle	poster.	Afkastet	på	Aarhus	Universi-
tets investeringer har været 16 mio. kr. højere end forventet. Det 
samlede	resultat	før	finansielle	poster	er	som	budgetteret	stadig	
et underskud.

BERETNING
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FORVENTNINGERNE I BUDGET 2022-2025
I budgettet for 2022-2025 forventer Aarhus Universitet et underskud 
i 2022 og 2023, mens der forventes et mindre overskud i 2024 og 
balance i 2025, jf. tabel 2. Underskuddene i 2022 og 2023 fremkom-
mer primært som følge af et planlagt træk på egenkapitalen på 
grund af ingeniørsatsningen og digitaliseringsstrategien, herunder 
indførelsen af det nye studieadministrative system. 

Tabel 2: Budget 2022-2025

 

Mio. kr., niv. 22 R2020 R2021 B2022 B2023 B2024 B2025

Indtægter 6.835 7.054 7.220 7.328 7.411 7.472

Omkostninger 6.871 7.073 7.297 7.374 7.440 7.502

Finansielle 
poster 36 34 30 30 30 30

Resultat 0 15 -47 -17 2 0

Følgerne	af	den	politiske	aftale	om	udflytning	af	uddannelses-
pladser er ikke indarbejdet i budgettet. Aftalen vil dog først for 
alvor få konsekvenser for Aarhus Universitets indtægter fra 2024, 
da optagelsestallene først reduceres fra 1. september 2023, så-
fremt Aarhus Universitetets institutionsplan bliver accepteret af 
forligspartierne.

Budgettet er udarbejdet under en forudsætning om, at Aarhus 
Universitets aktiviteter ikke længere er præget af corona i bud-
getperioden.	Hvis	corona	igen	får	indflydelse	på	Aarhus	Univer-
sitets virke, vil det kunne påvirke både de samlede indtægter og 
omkostninger.

Der forventes en realstigning i de samlede indtægter på 252 mio. 
kr. svarende til 3,5 pct. henover budgetperioden, primært som følge 
af en stigning i forbrug af eksterne tilskud. De eksterne midler er 
dermed på vej fra ca. 2 mia. kr. til ca. 3 mia. kr. i budgetperioden. 
Tempoet for stigningen er dog usikker og kan blive påvirket af 
corona. Stigningen i eksterne midler skal ses i lyset af de seneste 
års positive udvikling i hjemtaget, hvilket stemmer overens med 
Aarhus Universitets strategiske indsatser. Derudover er der udskudt 
forbrug af eksterne midler fra 2020 og 2021 til efterfølgende år som 
følge af corona. Da indtægtsstigningen er båret af de eksterne 
tilskud, og basisforskningsmidlerne ikke stiger i samme takt, bliver 
Aarhus Universitet mere afhængig af, hvor stor en andel bevil-
lingsgiverne giver i overhead eller tilskud til faste eller indirekte 
omkostninger. Det har været faldende de seneste år på grund af 
relativt	flere	private	tilskudsmidler.	Aarhus	Universitet	arbejder	på	
at få mest muligt overhead og dækning af faste eller indirekte 
omkostninger med i bevillingerne. Der er således igangsat et 
internt arbejde med at få sådanne poster med i ansøgningerne 
samt startet en dialog med de største private fonde.

På omkostningssiden forventes en realstigning på ca. 205 mio. 
kr. svarende til 2,8 pct. henover budgetperioden. Både løn- og 
øvrig driftsomkostninger forventes at stige, hvilket skal ses i lyset 
af stigningen i eksterne tilskud. Stigningen i løn skyldes primært 
en stigning i VIP årsværk, mens udviklingen i TAP årsværk er 
relativ stabil. De forventede bygningsomkostninger er præget af 
Aarhus	Universitets	udvikling	af	campus	og	de	følgende	flytninger	
og rokader.

Aarhus	Universitet	skal	i	de	kommende	år	anskaffe	og	implemen-
tere et nyt studieadministrativt system med tilhørende integrationer, 
forretningsgange mv. Det samlede projekt vurderes at koste op til 
300 mio. kr. Aarhus Universitet vil aktivere store dele af projektets 
udgifter, som derved skubber omkostningsførelsen til årene efter 
ibrugtagning, som forventes i 2026.

De	finansielle	poster	budgetteres	til	30	mio.	kr.	i	hele	budgetpe-
rioden. Det er en opjustering på 10 mio. kr. i forhold til budgettet 
i	2021	som	følge	af	en	ændret	risikoprofil	i	Aarhus	Universitets	
investeringspolitik og en højere likviditet. Der vil dog være nogen 
usikkerhed knyttet til afkastet fra de investerede midler.

Aarhus Universitet forventer en budgetperiode med et aggregeret 
underskud på 62 mio. kr. Aarhus Universitet har i årene frem mod 
2022 opbygget en egenkapital, der ligger over egenkapitalmålet 
på 10 pct. af indtægterne. De planlagte underskud forventes at 
nedbringe egenkapitalen, men den vil stadig ligge over 10 pct. 
af indtægterne i 2025.



ÅRSRAPPORT 202122

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 2021 modtaget et tilskud på 1,5 mio. kr. 
Tilskuddet er en fortsættelse af tilsvarende tilskud i 2019 og 2020. 

I forlængelse af aftalen om ”Ledelse og kompetencer i den of-
fentlige sektor” skal der i samarbejde mellem regeringen, Kom-
munernes Landsforening, Danske Regioner og Aarhus Universitet 
ved	Kronprins	Frederiks	Center	for	Offentlig	Ledelse	udvikles	
et	fælles	offentligt	ledelsesevalueringsværktøj.	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 procesmateriale er baseret på Kronprins 
Frederiks	Center	for	Offentlig	Ledelses	forskning	i	offentlig	ledelse,	
erfaring med ledertræning og metodiske kompetencer.

Ledelsescenterets startede i 2019 udviklingsarbejdet med ledel-
sesevalueringen. Forskerne har gennemført omfattende littera-
turstudier,	interview	med	danske	offentlige	organisationer	om	
deres erfaringer med ledelsesevaluering, afholdt en international 
forskerworkshop og udviklet og afprøvet et koncept for ledel-
sesevaluering	i	et	antal	offentlige	organisationer.	I	august	2021	
lanceredes hjemmesiden www.ledelsesevaluering.dk, hvor alle 
materialer	til	evalueringen	blev	gjort	tilgængelig	for	offentlighe-
den. Sideløbende hermed har forskerne bistået Medarbejder- og 
Kompetencestyrelsen i indkøb af et IT-system, der skal kunne un-
derstøtte evalueringen. IT-systemet forventes lanceret i foråret 2022. 

Den fulde bevilling for 2021 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.

2.4.1 SÆRLIGE TILSKUD

Der var ikke forbrug på bevillingen i 2019, men den fulde bevilling 
blev anvendt i 2020. Projektet blev gennemført af Institut for Stats-
kundskab og fulgte tidsplanen aftalt med opdragsgiver (Folketin-
get). Tidsplanen blev dog med begrundelse i coronasituationen 
udskudt i forhold til det oprindelige bevillingsbrev.

Projektet blev afsluttet planmæssigt i 2021 med udgivelsen af føl-
gende bog: Jens Blom-Hansen, Jørgen Grønnegård Christensen, 
Caroline Howard Grøn, Michael Hansen Jensen og Peter Bjerre 
Mortensen (2021). Det nationale råderum ved gennemførelse 
af EU-regler. København: DJØF Forlag. Projektets resultater blev 
formidlet til opdragsgiveren, Folketinget, ved to møder i foråret 
2021, hhv. hos Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg 
for Forretningsorden.
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2.5 MÅLRAPPORTERING

Aarhus Universitet indgik 3. juli 2018 en strategisk rammekon-
trakt med uddannelses- og forskningsministeren. Rammekon-
trakten var 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 den samlede opgørelse af målopfyldelse for Aarhus 
Universitets strategiske rammekontrakt 2018-2021, udarbejdet 
til Uddannelses- og Forskningsministeriet, med vurdering af, om 
de opstillede mål er indfriet. 

Det er Aarhus Universitetets samlede vurdering, at universitetet 
har realiseret målene i den strategiske rammekontrakt. Eneste 
undtagelse vedrører mål 6, vedr. forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening, der på grund af de fortsatte nedskæringer på 
området kun er delvist indfriet. Vurderingen uddybes i det føl-
gende.

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
Det er Aarhus Universitets vurdering, at målet om at styrke kvali-
teten	af	forskningen	er	indfriet.	Det	er	sket	gennem	fire	indsats-
områder:

1. Normer for rekruttering til faste videnskabelige stillinger blev 
indført i 2018 mhp. at skabe øget konkurrence om de faste for-
skerstillinger. Normerne sætter en fælles standard for rekrut-
teringsprocessen på tværs af fakulteter. Formålet er at sikre et 
tilfredsstillende	 antal	 kvalificerede	 ansøgere	 til	 de	 faste	 forsk-
ningsstillinger samt at sikre diversitet i ansøgerfeltet ift. køn og 
internationalisering. 

Den	 tilhørende	 indikator	 ”Antallet	af	 kvalificerede	ansøgere	 til	
faste videnskabelige stillinger på hele universitetet” viser over-
ordnet en positiv udvikling i kontraktperioden; dog med udsving 
i de enkelte år. For 2020 og 2021 må tallene formodes at være 
negativt påvirket af, at der under coronaen ikke har været de 
samme muligheder for at deltage i messer, konferencer og an-
dre faglige sammenhænge, hvor man kan arbejde for rekrutte-
ring af udenlandske medarbejdere. 

Der har over kontraktperioden har været et fald i andelen af op-
slag	med	kun	1	kvalificeret	ansøger.	Tilsvarende	har	der	samlet	
set	været	en	stigning	i	andelen	af	opslag	med	2-3	kvalificerede	
ansøgere	og	4+	kvalificerede	ansøgere.	Den	samlede	udvikling	

i perioden 2018-2021 vidner om, at det kræver vedvarende op-
mærksomhed i rekrutteringsprocesserne at sikre det ønskede 
volumen i ansøgerfeltet.

Indikatoren ”Årligt forbrug af eksterne forskningsmidler per se-
nior VIP-årsværk” viser ligeledes en overordnet positiv udvikling 
i kontraktperioden.  2020 er en undtagelse, idet der her var en 
mindre tilbagegang i forbruget. Dette kan skyldes coronaned-
lukningen, som i perioder medførte reduceret forskningsaktivi-
tet. Udviklingen i forbruget er dog atter positiv i 2021.  

2. Styrket karriereudvikling er en indsats, som har kørt i to spor:

– For ph.d.-studerende vedtog Aarhus Universitet i 2019 ”Basic 
principles for doctoral education at AU”, der sætter en fælles 
kvalitetsstandard for ph.d.-uddannelsen. En netop gennem-
ført international evaluering af ph.d.-skolerne konkluderer, at 
universitetet uddanner ph.d.-dimittender af høj, international 
kvalitet til både det nationale og internationale arbejdsmar-
ked,	offentligt	såvel	som	privat.	

– For postdocs/yngre midlertidigt ansatte gennemførte Aarhus 
Universitet i 2017-20 pilotprojektet ”Junior Researcher Devel-
opment Programme”. Formålet var at understøtte gruppen i 
at arbejde strategisk med egen karriereudvikling og samti-
dig understøtte forskningsledere i karriereudviklingssamtalen 
med de yngre forskere. Projektet blev evalueret positivt i 2020. 
På baggrund af evalueringen er de centralt forankrede akti-
viteter implementeret. Der arbejdes med en proces for imple-
mentering af decentrale tiltag. 

3. Intensiveret indsats ift. diversitet og ligestilling. Universitetets 
mål om den højeste forskningskvalitet kan kun indfries, hvis den 
samlede talentmasse sættes i spil.  Derfor har Aarhus Universitet 
siden 2019 intensiveret arbejdet med at fremme diversitet og 
ligestilling. Organisationsudvikling af denne karakter tager tid, 
men der er momentum og motivation på tværs af fakulteter og 
enhedsadministration for at skabe forandringer.

4. Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed er grund-
læggende og afgørende elementer ved forskningsproduktion. 
Derfor har Aarhus Universitet siden 2018 arbejdet med at styrke 
kendskabet til regler og retningslinjer for ansvarlig forsknings-
praksis og forskningsfrihed samt understøtte den lokale dialog 
om emnet.

BERETNING
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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
Det er Aarhus Universitets vurdering, at målet om at styrke kvali-
teten af forskningen er indfriet.

Arbejdet med det strategiske mål er, efter Aarhus Universitets 
vurdering, forløbet som ønsket. De indsatser og aktiviteter, som 
er beskrevet i handleplanerne for 2018-2021 er således opfyldt. 
Businesssatsningen nåede allerede i 2019 det samlede antal 
planlagte ansættelser. Ligeledes har it- og ingeniørsatsningen 
haft succes med kapacitetsudvidelsen, og der er ansat 125 nye 
fastansatte VIP på de tre områder inden for perioden. Forbruget 
af eksterne forskningsmidler på Arts lå i 2018 0g 2019 betydeligt 
over udgangsniveauet i 2015-2017. 2020 og 2021 har medført et 
fald i den ellers stigende kurve, hvilket må tilskrives coronakri-
sen. Forbruget af eksterne forskningsmidler holder dog et no-
genlunde stabilt niveau og lå i 2021 på 439.000 kr. per senior 
VIP-årsværk. Med dette forbehold har der været en positiv ud-
vikling i indikatoren. De involverede fakulteter har hver især ar-
bejdet med sin del af målet, som universitetets ledelse løbende 
har monitoreret og fulgt op på to gange årligt. 

Strategisk mål 3: Øge de studerendes læringsudbytte 

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Det er Aarhus Universitets vurdering, at universitetet har opfyldt 
målet om at øge de studerendes læringsudbytte, herunder del-
målene vedrørende 1) studieintensitet, 2) ECTS-optjening, 3) 
stud/VIP-ratio og 4) EDU-IT-satsningen, i den strategiske ram-
mekontrakt og de tilhørende handleplaner. I 2020 og 2021 har 
Aarhus Universitet desuden udvidet viften af initiativer til at øge 
de studerendes læringsbytte med et nyt studiestartskoncept og 
indsatser for at genstarte studiemiljøet efter coronanedluknin-
gerne. 

1. Studieintensitet. Danmarks Studieundersøgelse viser, at me-
dianen for de studerendes egen angivelse af deres tidsforbrug 
på uddannelse er 36 timer pr. uge på Aarhus Universitet. Studie-
intensiteten ligger lavere i coronaårene 2020 og 2021 end ved 
første måling i 2018, da den svagt faldende tendens fra 2020 er 
fortsat i 2021. Udviklingen fra 2020 til 2021 dækker over et uæn-
dret tidsforbrug på undervisning, en stigning i tidsforbruget på 
projektorienterede forløb eller praktik og et fald i tidsforbruget 
på forberedelse og selvstudier. Det underbygger universitetets 
vurdering af, at den faldende tendens i 2020 og 2021 er et coro-
nafænomen, der har sammenhæng med, at studiegruppeak-
tiviteter og faglige arrangementer har haft vanskeligere vilkår 
end normalt. Det er tilfredsstillende at konstatere, at det trods de 
vanskelige forhold under hjemsendelsen er lykkedes at fasthol-
de et tidsforbrug på 36 timer pr. uge. For at understøtte studiein-
tensiteten har Aarhus Universitet i kontraktperioden implemen-
teret et minimumstimetal for undervisning på alle uddannelser. 

2. ECTS-optjeningen pr. semester. Det er gennem hele kontrakt-
perioden lykkedes at fastholde ECTS-optjeningen på et stabilt, 
højt niveau. Den er for 2021 opgjort til gennemsnitlig 28,0 ECTS 
pr. semester pr. studerende. Resultatet vurderes som tilfredsstil-
lende. Dels da udgangspunktet på 28,0 ECTS i 2018 var højt, og 
dels da man som følge af nedlukningen kunne have forventet 
et markant fald.

3. Ratioerne for studerende pr. fastansat VIP på Arts og Aarhus 
BSS ligger på hhv. 19,4 og 24,5. Det er en klar forbedring i forhold 
til de fastsatte baselineniveauer på hhv. 20,9 og 27,9 studerende 
pr. fastansat VIP på Arts og Aarhus BSS. 

4. Som led i EDU-IT-satsningen er der i kontraktperioden gen-
nemført re-design af 486 kurser for at øge læringsudbyttet gen-
nem mere og bedre anvendelse af læringsteknologi. De re-de-
signede kurser er tilsammen fulgt af godt 35.200 studerende. 
Opgørelsen omfatter alene forløb, hvor der er sket et didaktisk 
re-design. De mange kurser, der var virtuelle under coronaned-
lukningerne, indgår dermed ikke. Der er i 2021 gennemført en 
bred midtvejsevaluering af EDU-IT-satsningen. Evalueringens 
generelt tilfredsstillende resultater og de opsamlede erfaringer 
med coronaomlagt undervisning vil i løbet af 2022 blive omsat 
til EDU IT-version 2.0.

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

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Det er Aarhus Universitets vurdering, at universitetet har opfyldt 
målet om at forberede de studerende bedre til arbejdsmarke-
det, og at universitetet har nået de opstillede mål for justeringen 
af	dimittendprofilen.	

I Aarhus Universitets arbejde med at styrke overgangen fra stu-
die til arbejdsmarked er et helt centralt element de forskellige 
former for samarbejder, der er mellem arbejdsmarkedet og de 
studerende undervejs i deres uddannelsesforløb. De vigtigste 
fælles initiativer har i kontraktperioden været at øge antallet af 
specialer udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og antal-
let af studerende i projektorienterede forløb. Udviklingen er især 
drevet af Arts og Aarhus BSS og ser fra 2018 til 2021 således ud:  

• Antallet af specialer, der er udarbejdet i samarbejde med er-
hvervslivet, er steget fra 472 til 926, en stigning på 96 pct.

• Antallet af projektorienterede forløb er steget fra 1.627 til 
1.948, svarende til en stigning på 20 pct.

Andelen af dimittender og kandidater fra Aarhus Universitet, der 
er ansat i den private sektor, er tilsvarende steget. Hvor det i 2017 
var 48 pct. af alle typer dimittender og 46 pct. af dimittender fra 
kandidatuddannelser, der fandt ansættelse i den private sektor, 
var de tilsvarende andele i 2021 steget til 52 pct. af alle dimitten-
der og 51 pct. af kandidaterne. 
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Aarhus Universitet har samtidigt på et strategisk plan arbejdet 
med	en	profiltilpasning	hen	mod	flere	studerende	på	ingeniør-	
og it-uddannelser samt STEM-fag i det hele taget. Samtidigt har 
der været et fokus på at tilpasse uddannelsesporteføljen på fa-
kulteterne,	Arts	og	BSS,	med	henblik	på	at	få	flere	i	beskæftigel-
se – særligt i den private sektor. 

Profiltilpasningen	med	flere	studerende	på	ingeniøruddannelser	
og digitale uddannelser er i vid udstrækning lykkedes i kontrakt-
perioden, også selvom Aarhus Universitet fortsat har ambitioner 
om	 at	 uddanne	 flere	 inden	 for	 ingeniør	 og	 it-uddannelserne.	
Dette fremgår derfor også i rammekontrakten for 2022-2025.

Udviklingen i søgningen til og optaget på it- og ingeniøruddan-
nelserne har været stigende i hele kontraktperioden med und-
tagelse af 2019, hvor nye optagelseskrav på Natural Sciences og 
Technical Sciences medførte et lavere optag. 2020 var rekordår 
for optaget på disse uddannelser, da mange unge som følge af 
coronapandemien søgte ind på universiteterne. Aarhus Univer-
sitet udbød således også 539 ekstra studiepladser inden for de 
naturvidenskabelige, tekniske og økonomiske uddannelser på 
Aarhus Universitet. 

Interne optagelsestal fra oktober 2021 viser, at alle ’våde’ fa-
kulteter	 i	2021	har	 fået	flere	nye	studerende	end	 i	2019,	mens	
de ’tørre’ områder har optaget 5-10 pct. færre. Antallet af nye 
studerende på ingeniør- og IT-uddannelserne ligger 2 pct. over 
niveauet i 2019. Det kan ligeledes fremhæves, at universitetet i 
2021	har	optaget	15	pct.	flere	kvinder	på	STEM-uddannelserne	
end	i	2019.	I	samme	periode	er	der	optaget	8	pct.	flere	mænd.	
Indsatsen	med	at	tiltrække	flere	studerende	til	STEM-uddannel-
serne fortsætter i de kommende år. 

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 målet om bidraget til 
øget	innovation	i	private	virksomheder	og	den	offentlige	sektor	
er opfyldt. 

Aarhus Universitet har skabt en lang række samarbejder til gavn 
for virksomheder, studerende og forskere og en lang række nye 
virksomheder er startet op på Aarhus Universitet. Det til trods 
for, at corona i 2020 og 2021 har medført mange udskydelser, 
aflysninger	og	omlægninger	til	virtuelle	arrangementer	og	mø-
der, hvor det på samme tid har været udfordrende at opbygge 
netværk og nyt samarbejde, da mødestederne har været be-
grænset. 

Universitetets erhvervssatsning har for alvor taget fart. Senest er 
der i 2021 skabt rigtig gode rammer for samarbejde og iværk-
sætteri med en ny delstrategi, som sætter fælles retning på tværs 
af universitetet frem mod 2025. Implementeringen er kommet 
godt i gang, og universitetet arbejder strategisk med en række 
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implementeringsspor, der skal gøre det lettere for studerende og 
forskere både at indgå samarbejde og starte virksomheder op. 

 Der er i kontraktperioden etableret en lang række samarbejder 
med kommuner, virksomheder, Region Midtjylland, erhvervs-
klynger og andre aktører i økosystemet, der bidrager til at skabe 
vækst og innovation i hele regionen. Samtidig får forskere ad-
gang	til	data,	praksisfelter	og	finansiering,	mens	studerende	får	
kontakt til erhvervslivet allerede under studiet og dermed både 
erfaring og konkrete eksempler på deres kommende arbejds-
plads. 

For at styrke forskere og studerendes muligheder for at starte 
egen virksomhed, har Aarhus Universitet etableret det tværgå-
ende iværksætterhus The Kitchen i 2020. På trods af corona-
situationen er huset blevet et kendt navn på universitetet som 
et sted, hvor både studerende og forskere har fået de bedste 
arbejdsbetingelser til at udvikle startups og spinouts på Aarhus 
Universitet. 

Antallet af nye indgåede forskningsaftaler er steget i 2021 til 509 
aftaler, og dermed har Aarhus Universitet fra 2018-2021 fastholdt 
samme høje niveau på trods af coronasituationen.

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

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Det er Aarhus Universitets vurdering, at målet om at udvikle uni-
versitetets bidrag til samfundet gennem forskningsbaseret myn-
dighedsbetjening er delvist opfyldt. 

Der er i kontraktperioden sket en styrkelse af kvalitetssikringen 
af	 rådgivningen.	 I	 2019	 indførte	 Aarhus	 Universitet	 efter	 flere	
års forarbejde et kvalitetsledelsessystem for forskningsbaseret 
myndighedsrådgivning,	 et	 system,	 der	 i	 2020	 blev	 certificeret	
efter den internationale kvalitetsledelsesstandard ISO 9001. Ved 
ekstern	overvågningsaudit	i	2021	er	certificeringen	fastholdt,	og	
systemet bliver løbende forbedret. 

Forskningsbasen er styrket bl.a. gennem øget interdisciplinært 
samarbejde samt indgåelse af nationale og internationale sam-
arbejder og partnerskaber. 

Gearingen	af	kontraktmidlerne	med	ekstern	forskningsfinansie-
ring har været tilfredsstillende og er i kontraktperioden blevet 
fastholdt og udviklet.  

Aarhus Universitet har således arbejdet målrettet med de plan-
lagte initiativer for at fastholde universitetets stærke position in-
den for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. 

Derimod har det som følge af de fortsatte nedskæringer ikke 
været muligt at gennemføre den kvantitative styrkelse af forsk-
ningsbasen	gennem	styrket	finansiering.
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Den fortsatte nedskæring i ministeriernes rammebevilling til 
forskningsbaseret myndighedsbetjening afstedkom, at Tech for 
budgetåret 2022 stod over for en økonomisk ubalance på i alt 
70 mio. kr., som blandt andet blev afbødet gennem afskedigel-
ser og besparelser. Forhandlinger med ministerierne om en styr-
kelse af forskningsbeløbet under rammebevillingen har endnu 
ikke resulteret i genopretning af det reducerede beløb til forsk-
ningsdækning af rådgivningsydelserne. 

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 målet om at styrke ud-
viklingen af skole- og dagtilbud på et forskningsbaseret grund-
lag – i regi af Det Nationale Center for Skoleforskning (NCS) – er 
opfyldt.  

NCS er kommet langt i bestræbelsen på at påtage sig en central 
national rolle i at styrke udviklingen af skole- og dagtilbud på 
et forskningsbaseret grundlag. De indsatser og aktiviteter, som 
er beskrevet i handleplanerne for 2018-2021, er i vid udstræk-
ning gennemført, herunder særligt de planlagte formidlings- og 
netværksaktiviteter samt tilknyttede ph.d.-projekter. Etablering 
af de planlagte tværgående forskningsprojekter dokumente-
res	gennem	indikatoren,	forbrug	af	projektmidler,	der	de	fleste	
år har ligget på et stabilt, højt niveau. Coronakrisen udfordrede 
dog muligheden for at gennemføre projekter i samarbejde med 
aftagere og professionshøjskoler, ikke mindst i 2020, hvorfor der 
skete et mindre fald i forbruget af projektmidler. Forbruget i 2021 
har dog igen stabiliseret sig på det forudgående høje niveau. 
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3. REGNSKAB 

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

3.1.1 REGNSKABSGRUNDLAG
Aarhus Universitets årsrapport udarbejdes efter lov om statens 
regnskabsvæsen mv., Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen 
BEK nr. 116 af 19. februar 2018, retningslinjerne i Finansministeriets 
Økonomisk Administrative Vejledning, Bekendtgørelse af lov 
om universiteter (Universitetsloven) LBK nr. 778 af 8.august 2019, 
Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne 
(tilskuds- og revisionsbekendtgørelsen) BEK nr. 1957 af 15. oktober 
2021 samt Uddannelses- og Forskningsstyrelsens retningslinjer for 
udarbejdelse af årsrapport.

Regnskabet	er	aflagt	i	1.000	DKK.	Der kan forekomme sumafvi-
gelser	på	sidste	ciffer	på	grund	af	afrunding	af	tal.

Sammenligningstal er tilpasset den nye årsrapportskabelon jf. 
afsnit 3.1.3.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtje-
nes. 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. 

Selskabsskat og udskudt skat
Aarhus 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 aconto 
betalingerne 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.

Finansielle poster
Finansielle poster indregnes løbende. Dette gælder både renter 
af likvider og værdipapirer samt realiserede og urealiserede 
kurstab og kursgevinster.

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.

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

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

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når universitetet som følge af 
en	begivenhed	indtruffet	senest	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. 

Kortfristet gæld
Aarhus Universitetet har en kassekredit med en trækningsret op 
til 100 mio. kr. 

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

Øvrige periodeafgrænsningsposter
Øvrige periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser om-
fatter øvrige modtagne betalinger vedrørende indtægter i de 
efterfølgende	regnskabsår.	Som	led	i	udflytningsplanerne	har	
Aarhus Universitet i 2021 modtaget et etableringstilskud vedr. 
dyrlægeuddannelsen, og Styrelsen har godkendt at tilskuddet 
kan periodiseres op til 10 år.   

3.1.2 SÆRLIGT OM OVERGANG TIL FÆLLES KONTOPLAN 
Aarhus Universitet har implementeret den fælles kontoplan for 
uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet med virkning fra 2021, men AU betragter 2021 som et pilotår.  

Den fælles kontoplan omfatter dimensionerne art (statens kontoplan), 
delregnskab, sted og formål. Anvendelse af den fælles kontoplan 
sker i henhold til Uddannelses- og Forskningsstyrelsens konterings- 
og fordelingsvejledning, inkl. tilhørende modeller og vejledninger.

I pilotåret 2021 har AU særligt haft fokus på at få sat en struktur 
for formålsfordelingen, herunder at opsætte alle projekter med 
formål og beskrivelse af fordelingsnøgler til brug for samproduktion.

AU’s formålsfordeling tager udgangspunkt i projekterne i Navi-
sion Sag, idet alle aktive projekter og underliggende aktiviteter 
er opmærket med hovedformål 1-8. På den måde sikres det, 

at hovedformål på omkostningerne konteres på lige fod med 
delregnskab, sted og artskonto i den løbende kontering. Dette 
gælder både lønomkostninger og øvrige omkostninger.

Der er for hver kombination af sted og omkostningstype udarbejdet 
fordelingsnøgler til at fordele omkostninger bogført på hovedformål 
8 (samproduktion). Fordelingsnøglerne er baseret på ensartede 
principper på tværs af AU, med hensyntagen til at stederne har 
forskellig faglig karakter, og at det tilgængelige datagrundlag 
til understøttelse af nøglerne er forskellig på de enkelte steder. 

Implementeringen af den fælles kontoplan medfører ikke ændring 
i indregning og måling, jf. regnskabsgrundlaget.

3.1.3 SÆRLIGT OM IMPLEMENTERING AF EN NY  
ÅRSRAPPORTSKABELON 
Årsrapporten	for	2021	er	aflagt	i	henhold	til	den	fælles	årsrap-
portskabelon for uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet.

Sammenligningstallene i resultatopgørelsen, balancen og noterne 
for året forud for implementeringen af den fælles årsrapportska-
belon er i enkelte tilfælde kun vist summarisk. Sammenligningstal 
er opdateret bagud til 2017 og svarer derfor ikke til sammenlig-
ningstal i tidligere årsrapporter.

3.1.4 DISPENSATIONER
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i brev af 9. juni 2021 
givet universiteterne dispensation fra den fælles årsrapportska-
belon for så vidt angår opstillingen af resultatopgørelsens om-
kostningsside med henblik på, at universiteterne kan afrapportere 
omkostningerne i resultatopgørelsen artsopdelt. Dispensationen 
indebærer, at universiteterne samtidig i en note til resultatopgø-
relsen skal inkludere en opstilling af institutionens omkostninger 
fordelt på formål efter samme principper som den opstilling af 
resultatopgørelsens omkostningsside, der fremgår af den fælles 
årsrapportskabelon og tilhørende vejledning.  
  
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i brev af 20. januar 2022 
givet Aarhus Universitet dispensation til at fravige brug af konto 20.10 
til neutralisering af donationsafskrivninger og i stedet fastholde AU’s 
nuværende regnskabspraksis, hvor donationerne indtægtsføres i 
takt	med	at	donationsfinansierede	aktiver	afskrives	på	konto	20.30.	

3.1.5 SÆRLIGE OMRÅDER
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.
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Immaterielle anlægsaktiver 
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. 

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

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, 
eller en kortere økonomisk levetid.

Materielle anlægsaktiver 
Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grunde. Bygninger, 
indretning af lejede lokaler, produktionsanlæg og maskiner, trans-
portmateriel 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. tabel 
nedenfor).

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

Gevinst ved salg af anlæg indregnes i resultatopgørelsen på 
en særskilt konto under andre indtægter, mens tab ved salg af 
anlæg indregnes på en særskilt konto under driftsomkostninger. 

Anlægsaktiver modtaget som donationer
AU	anskaffer	løbende	anlægsaktiver	for	midler	fra	tilskudsfinan-

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

sieret	virksomhed.	Projekterne	finansieres	af	EU,	virksomheder,	
staten, private fonde og organisationer, 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.

Kapitalandele og andelsbeviser
Det er Aarhus Universitets strategi primært at indgå licensaftaler i 
forbindelse med kommercialisering, men AU har dog kapitalandele 
i nogle få selskaber. De pågældende kapitalandele er erhvervet 
i	forbindelse	med	indskud	af	opfindelser	og	licenser.	AU	har	ikke	
indregnet en værdi af kapitalandelene i balancen, da der ikke 
er tilstrækkelig sikkerhed for, at de erhvervede kapitalandele har 
en værdi.

Ved fusionen med Danmarks JordbrugsForskning i 2007 overtog 
AU andelskapital/indskud primært i ARLA, Copenhagen Fur, 
Danish Crown og DLG. Andelsbeviserne var en forudsætning for 
at kunne levere varer til disse virksomheder.

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.

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.
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Skyldige feriepenge 
Regnskabsposten omfatter såvel skyldige feriepenge som ferie-
pengeforpligtelsen. Derudover blev der i 2020 optaget en ny post 
i balancen vedr. de indefrosne feriemidler.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året fordelt på 
drifts-,	investerings-	og	finansieringsaktivitet,	samt	hvorledes	disse	
pengestrømme har påvirket årets likvide midler. Pengestrøms- 
opgørelsen udarbejdes efter den indirekte metode og tager 
udgangspunkt i årets resultat. 
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3.2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR-31. DECEMBER

DKK 1.000

Note Resultatopgørelse R 2021 R 2020

3.6.1 Statstilskud 4.245.564 4.237.314

3.6.2 Øvrige tilskud 2.244.840 1.986.335

3.6.3 Salg af varer og tjenesteydelser 348.348 334.855

3.6.4 Andre indtægter 97.348 103.372

Driftsindtægter i alt 6.936.100 6.661.875

Personaleomkostninger 4.680.620 4.536.414

Husleje 660.649 661.413

Af- og nedskrivninger 158.275 150.751

Tab ved salg af bygninger grunde og materielle anlæg samt nedskrivning på bygninger til salg 321 172

Øvrige driftsomkostninger 1.455.508 1.349.001

3.6.5 Driftsomkostninger i alt 6.955.372 6.697.751

Resultat før finansielle poster -19.272 -35.876

3.6.6 Finansielle indtægter 119.437 139.667

3.6.6 Finansielle omkostninger 85.757 104.031

Årest resultat 14.408 -240

Note:	Der	kan	forekomme	sumafvigelser	på	sidste	ciffer	på	grund	af	afrunding	af	tal.
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DKK 1.000

Note Aktiver R 2021 R 2020

Anlægsaktiver

 Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, software, mv. 1.449 2.484

3.6.7 Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.449 2.484

Materielle anlægsaktiver

 Grunde og bygninger 528.824 544.392

 Igangværende arbejder for egen regning 169.326 126.465

 Transportmateriel inkl. skibe 44.116 48.548

 Produktionsanlæg og maskiner 525.956 519.856

 IT-udstyr 25.012 34.688

 Inventar 939 1.280

3.6.8 Materielle anlægsaktiver i alt 1.294.173 1.275.229

Finansielle anlægsaktiver 

3.6.9 Andelsbeviser 2.740 2.901

3.6.11 Deposita 65.947 45.621

Finansielle anlægsaktiver i alt 68.687 48.522

 Anlægsaktiver i alt 1.364.309 1.326.235

 Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 6.162 7.842

3.6.12 Tilgodehavender fra salg af varer og ydelser 134.621 130.375

3.6.13 Tilgodehavender fra igangværende  tilskudsaktivitet 1.139.284 1.061.838

3.6.14 Andre tilgodehavender 63.521 35.294

3.6.15 Øvrige periodeafgrænsningsposter 11.343 9.203

3.6.16 Værdipapirer 2.490.111 2.552.640

Likvide beholdninger 123.946 142.115

 Omsætningsaktiver i alt 3.968.988 3.939.307

 Aktiver i alt 5.333.297 5.265.542

REGNSKAB

DKK 1.000

Note Passiver R 2021 R 2020

Egenkapital 502.199 502.199

Overført resultat 418.161 403.756

Øvrig egenkapital 3.496 3.496

0 Egenkapital i alt 0 0 923.856 909.451

3.6.17 Hensatte forpligtelser i alt 0 34.153 33.169

3.6.18 Periodiserede donationer 505.056 480.014

3.6.19 Gæld til realkreditinstitutter 12.472 14.610

0 Langfristet gæld i alt 0 0 517.528 494.624

0 Kortfristet gæld Feriepengeforpligtelse 0 305.390 359.511

0 0 Indefrosne feriemidler 0 0 0 359.581

0 0 Forudbetalte bundne tilskud fra igangværende tilskudsaktivitet 2.574.806 2.347.875

0 0 Mellemregning Uddannelses- og Forskningsministeriet 436.807 324.489

0 0 Mellemregning med Børne - og Undervisningsministeriet 1.950 2.055

3.6.22 0 Øvrige periodiseringsposter 42.647 35.967

0 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 364.816 251.861

3.6.23 Anden kortfristet gæld 131.344 146.959

0 Kortfristet gæld i alt 0 0 3.857.760 3.828.298

0 Passiver i alt 0 5.333.297 5.265.542

3.3 BALANCE PR. 31. DECEMBER
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3.4 PENGESTRØMSOPGØRELSE
 

DKK 1.000 R 2021 R 2020

Resultat 14.410 -237

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt: 0 0

Regulering på egenkapital primo -3  -47.850 

Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver 158.275  150.751 

Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver 175  -1.254 

Øvrige ikke-kontante driftsposter  -78.943  -71.725 

Ændring i

Varebeholdninger 1.680  297 

Tilgodehavender excl igangværende tilskudsakt.  -54.939  73.094 

Igangværende tilskudsaktiviteter  -77.447  -276.744 

Hensatte forpligtelser  984  2.524 

Kortfristet gæld excl. forudbetalte bundne tilskud -197.470  -3.815 

Forudbetalte bundne tilskud 226.932  492.240 

Pengestrøm fra driftsaktivitet -6.346 317.281

Køb af Immaterielle anlægsaktiver  -    -2.417 

Køb af Materielle anlægsaktiver  -179.674  -181.336 

Salg af Materielle anlægsaktiver 3.316  2.059 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet  -176.358 -181.694 

Ændring i donationsforpligtigelse  103.984  105.449 

Ændrig i øvrige langfristede gældsforpligtelser -2.139  -2.144 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet  101.845 103.305 

Årets pengestrøm  -80.858 238.892 

Likvider beholdninger inkl. Værdipapirer i alt,  primo  2.697.656 2.458.764 

Likvider beholdninger inkl. Værdipapirer i alt,  ultimo  2.616.798  2.697.656 

3.5 EGENKAPITALOPGØRELSE
 

Egenkapital (DKK 1.000) R 2021 R 2020

Egenkapital pr. 1. januar 2005 68.292 68.292

Fusion HIH 2006 48.089 48.089

Fusion ASB og DPU 2007 158.434 158.434

Fusion DJF og DMU 2008 142.376 142.376

Fusion IHA 2012 85.008 85.008

Egenkapital i alt 502.199 502.199

Overført resultat 0 0

Saldo primo 403.756 451.845

Regulering egenkapital primo -3 0

Årets bevægelser 14.408 -237

Regulering feriepengeforpligtelse 0 -47.852

Saldo ultimo 418.161 403.756

Øvrig egenkapital, fusionskorrektioner

Saldo primo 3.496 3.496

Årets bevægelser 0 0

Saldo ultimo 3.496 3.496

Samlet egenkapital pr. 31/12 923.856 909.451
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Note 3.6.1. Statstilskud
 DKK 1.000 R 2021 R 2020

Uddannelsestilskud, heltidsuddannelse 1.800.223 1.776.807

Uddannelsestilskud, deltidsuddannelse/åben uddannelse 9.744 9.290

Uddannelsestilskud fra andre ministerier 21.795 22.960

Tilskud til øvrige formål 75.516 92.924

Tilskud til forskning og udvikling 1.945.494 1.929.898

Tilskud til forskningsbaseret myndighedsbetjening 365.308 373.333

Særlige tilskud 27.485 32.101

I alt 4.245.564 4.237.314

Note 3.6.2. Øvrige tilskud
 DKK 1.000 R 2021 R 2020

Tilskud	til	forskning	fra	offentlige	danske	kilder	mv.	* 833.499 775.190

Tilskud til forskning fra private danske kilder mv. 801.972 688.251

Tilskud til forskning fra EU 287.965 238.221

Tilskud til forskning fra udenlandske kilder mv. 111.794 95.935

Andre	tilskudsfinansierede	aktiviteter 129.024 114.283

Periodiserede anlægsdonationer 78.943 71.791

Ekstern rekvirentbetaling 1.642 2.663

I alt 2.244.840 1.986.335

*	I	2020	ligger	der	-1	tkr.	på	delregnskab	1	Almindelig	virksomhed.	Disse	er	medtaget	under	’Tilskud	til	forskning	fra	offentlige	danske	kilder’.

Note 3.6.4. Andre indtægter
 DKK 1.000 R 2021 R 2020

Deltagerbetaling, heltidsuddannelse 11.892 11.857

Deltagerbetaling, deltidsuddannelse/åben uddannelse 56.918 51.964

Udlejning af lokaler og udstyr 7.863 14.294

Salg af bygninger, grunde og materielle anlæg 145 1.425

Øvrige indtægter 20.529 23.831

I alt 97.348 103.372

Note 3.6.3. Salg af varer og tjenesteydelser
 DKK 1.000 R 2021 R 2020

Kursusvirksomhed (indtægtsdækket virksomhed)* 20.197 -

Retsmedicinske ydelser 51.807 51.929

Øvrigt salg af varer og tjenesteydelser 276.344 282.926

I alt 348.348 334.855

* Det har først været muligt at udskille kursusvirksomhed  fra 2021.  

REGNSKAB

3.6 NOTER TIL REGNSKABET
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Note 3.6.5 Formålsregnskab
 DKK 1.000 R 2021 R 2020

Uddannelse 1.653.008 -

Forskning og udvikling 3.181.218 -

Formidling og videnudveksling 116.213 -

Myndighedsbetjening, rådgivning og øvrige ydelser 229.540 -

Generelle fællesomkostninger 611.110 -

Bygninger og bygningsdrift 1.164.282 -

I alt 6.955.372 6.667.751

Note 3.6.6 Finansielle poster
 DKK 1.000 R 2021 R 2020

Renteindtægter	og	andre	finansielle	indtægter 161 -56

Kursgevinster på værdipapirer 119.275 139.723

Finansielle indtægter i alt 119.437 139.667

Renteomkostninger	og	andre	finansielle	omkostninger 8.959 6.426

Kurstab på værdipapirer 76.798 97.605

Finansielle omkostninger i alt 85.757 104.031

Resultat af finansielle poster 33.680 35.636

Note 3.6.7 Immaterielle anlægsaktiver
DKK 1.000 Erhvervede koncessioner, 

patenter, licenser mv.
I alt

Kostpris pr. 1.1.2021 12.624 12.624

Tilgang 0 0

Overført til igangværende arbejde 0 0

Afgang 0 0

Kostpris pr. 31.12.2021 12.624 12.624

Afskrivninger pr. 1.1.2021 10.140 10.140

Årets afskrivninger 1.035 1.035

Afskrivninger på solgte aktiver 0 0

Afskrivninger pr. 31.12.2021 11.175 11.175

Regnskabsmæssig værdi 1.449 1.449

Afskrivningsperiode/år 3

Af	den	samlede	regnskabsmæssige	værdi	på	TDKK	1.449	er	TDKK	0	finansieret	via	donationer,	jf.	note	3.6.18.

Note: Formålsregnskabet er først implementeret i 2021.
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Note 3.6.9 Andelsbeviser
Navn på andelsvirksomhed Bogført værdi ultimo året

DKK 1.000

Arla Food 1.297

DLG 808

Kopenhagen Fur 524

Danish Crown 52

AKM Midtjylland, Borris 25

AKV Langholt Amba 18

OK andelskapital 15

EIT Foood CLC North-East 1

I alt 2.740

Note 3.6.8 Igangværende arbejder for egen regning
DKK 1.000 Grunde,  

arealer og  
bygninger

Produktions- 
anlæg og  
maskiner

Transport- 
materiel

It-udstyr Inventar Igangværende 
arbejder for 

egen regning

I alt

Kostpris pr. 1.1.2021 781.088 1.703.171 104.397 231.143 33.503 126.465 2.979.767

Tilgang 21.632 142.810 1.045 13.674 513 0 179.674

Overført til/fra igangværende 
arbejde 

-6.532 -32.673 105 -3.558 -203 42.861 0

Afgang -21.412 -78.032 -3.434 -7.911 -3.766 0 -114.555

Kostpris pr. 31.12.2021 774.776 1.735.276 102.113 233.348 30.047 169.326 3.044.886

Afskrivninger pr. 1.1.2021 236.696 1.183.315 55.849 196.455 32.223 0 1.704.538

Årets afskrivninger 27.703 103.511 5.582 19.792 651 0 157.239

Afskrivninger på solgte aktiver -18.447 -77.506 -3.434 -7.911 -3.766 0 -111.064

Afskrivninger pr. 31.12.2021 245.952 1.209.320 57.997 208.336 29.108 0 1.750.713

Regnskabsmæssig værdi 528.824 525.956 44.116 25.012 939 169.326 1.294.173

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

Af	den	samlede	regnskabsmæssige	værdi	på	TDKK	1.294.173	er	TDKK	505.056	finansieret	via	donationer,	jf.	note	3.6.18.	

 
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 3.300

REGNSKAB

Note 3.6.10 Øvrige kapitalandele
DKK 1.000

Navn på selskab 
Aarhus  Universitet har ejerandele i følgende selskaber:

2021 Akkumuleret Samlede  
selskabsaktiekapital 

 (nom.kr.)

AU’s ejerandel i %

SIMHERD A/S 0 145 500 29,00

Pleuratech ApS 0 5 125 3,84

Cercare Medical A/S 0 2 485 0,50

Methyl Detect 0 13 50 25,40

Kapitalandele	er	erhvervet	ved	indskud	af	opfindelser	og	licenser.
Kapitalandele er indregnet i regnskabet til kr. 0.  
AU har ikke i 2021 haft indtægter eller omkostninger vedrørende ovennævnte selskaber efter stiftelsen.



ÅRSRAPPORT 202137 REGNSKAB

Note 3.6.11 Deposita
DKK 1.000 R 2021 R 2020

Deposita	vedr.	lejemål,	opført	som	finansielt	anlægsaktiv 65.698 45.339

Øvrige	deposita,	opført	som	finansielt	anlægsaktiv 249 282

I alt 65.947 45.621

Note 3.6.12 Tilgodehavender fra salg af varer og ydelser
DKK 1.000 R 2021  R 2020

Tilgodehavender fra salg af varer og ydelser m.v. 137.082 133.785

Reserveret til tab på tilgodehavender fra salg af varer og ydelser m.v. -2.461  -3.410

I alt 134.621 130.375

Note 3.6.13 Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktivitet
DKK 1.000  R 2021 R 2020

Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktivitet 1.145.884 1.068.438

Hensættelse til tab på igangværende tilskudsaktivitet -6.600 -6.600

I alt 1.139.284 1.061.838

Note 3.6.14 Andre tilgodehavender
DKK 1.000 R 2021 R 2020

Refusioner	vedr.	løn,	barsel-	og	flexjobfond	m.v. 10.193 9.542

Periodiserede indtægter 49.494 21.073

Andre tilgodehavender 3.834 4.679

I alt 63.521 35.294

Note 3.6.15 Øvrige periodeafgrænsningsposter
DKK 1.000 R 2021 R 2020

Periodiseringsposter 11.343 9.203

I alt 11.343 9.203

Note 3.6.16 Værdipapirer
DKK 1.000 R 2021 R 2020

Obligationer 2.171.958 2.212.953

Øvrige værdipapirer 318.153 339.687

Værdipapirer i alt 2.490.111 2.552.640

Note 3.6.17 Hensatte forpligtelser
DKK 1.000 R 2021 R 2020

Reetablering af lejemål 3.272 3.272

Løn – åremål 19.881 18.897

Andre hensatte forpligtelser 11.000 11.000

Hensatte forpligtelser i alt 34.153 33.169
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Note 3.6.20 Kortfristet del af langfristet gæld til realkreditinstitutioner
DKK 1.000 R 2021 R 2020

Inden for 1 år 2.135 2.142

Mellen 2 og 5 år 7.250 8.525

Efter 5 år 3.087 3.943

Langfristet gæld til realkreditinstitutioner i alt 12.472 14.610

Note 3.6.21 Bankgæld
DKK 1.000 R 2021 R 2020

Bankgæld 0 0

Træk på kassekredit 59 561

Bankgæld i alt 59 561

Kassekredit, maksimum 100.000 100.000

Note 3.6.18 Periodiserede donationer
Periodiserede donationer fordeler sig således på aktivtyper:

DKK 1.000 Erhvervede  
koncessioner,  

patenter, licenser mv.

Grunde,  
arealer og  
bygninger

Produktions- 
anlæg og  
maskiner

Transport-
materiel

Inventar og   
it-udstyr

I alt

Kostpris primo 1.1.2021 3.540 108.815 968.229  33.393 75.879 1.189.856

Tilgang i årets løb 0 1.901 98.604 181 3.398 104.084

Afgang i årets løb 0 -3.578 -11.622 -188 -2.639 -18.027

Kostpris ultimo 31.12.2021 3.540 107.138 1.055.211 33.386 76.638 1.275.913

Afskrivninger primo -3.334 -29.257 -608.965 -8.313 -59.972 -709.841

Årets afskrivninger -206 -5.866 -63.565 -1.211 -8.095 -78.943

Afgang i årets løb 0 3.578 11.523 187 2.639 17.927

Akkumulerede afskrivninger ultimo -3.540 -31.545 -661.007 -9.337 -65.428 -770.857

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021 0 75.593 394.204 24.049 11.210 505.056

Periodiserede donationer indtægtsføres i følgende perioder:

Inden for 1 år 79.310

Mellem 1 og 5 år 222.067

Efter 5 år 203.679

Periodiserede donationer 31.12.2021 i alt 505.056

Note 3.6.19 Gæld til realkreditinstitutter
Lån nr. Ejendom ISIN-kode Valuta Rente (pct.) Fast/variabel 

rente
Afdragsfrihed  Hovedstol 

(mio. kr.) 
 Restgæld 

(mio. kr.) 
Udløb

4 Birk Centerpark 15,  
7400 Herning

DK0009520876 DKK -0,1390 variabel nej  32,0  7,2 2026

5 Birk Centerpark 15, 
7400 Herning

DK0009520876 DKK -0,1323 variabel nej  10,0  4,8 2034

6 Birk Centerpark 15, 
7400 Herning

DK0009521338 DKK variabel variabel nej  1,2  0,5 2032

REGNSKAB
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Note 3.6.22 Øvrige periodeafgræsningsposter
DKK 1.000 R 2021 R 2020

Periodisering af eftervidereuddannelser 23.244 22.803

Periodisering af indtægtsdækket virksomhed mv. 19.403 13.164

Øvrige periodeafgrænsningsposter i alt 42.647 35.967

Note 3.6.23 Anden kortfristet gæld
DKK 1.000 R 2021 R 2020

Momsafregning til Ministeriet og Skattestyrelsen 5.303 34.031

Lønanvisninger, Indkomstskat, AM, ATP 85.308 79.452

Deponenter 18.441 18.512

Skyldige omkostninger 21.719 16.147

Øvrige kortfristet gæld 573 -1.183

Anden kortfristet gæld i alt 131.344 146.959

Note 3.6.25 Kontraktlige forpligtelser
Aarhus Universitet har huslejeforpligtelser med uopsigelighedsperioder indtil 1. juli 2037.
Huslejeforpligtelserne har følgende forløb:

DKK 1.000 Huslejeforpligtelser

Inden for 1 år 0 187.009

Mellem 1 og 5 år 0 327.273

Efter 5 år 0 413.426

Huslejeforpligtelser i alt 0 927.708

Note 3.6.24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
DKK 1.000

Bogført værdi af grunde og bygninger, hvori der er afgivet pant Værdi af pant i grunde og bygninger

51.514 12.472

Note 3.6.26 Eventualaktiver og -forpligtelser
Aarhus	Universitet	råder	helt	eller	delvist	over	retten	til	visse	opfindelser	og	patenter.	Værdien	af	disse	pantenter	og	licenser	er	usikker,	og	der	foreligger	ikke	et	til-
strækkeligt grundlag for indregning heraf.

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 TDKK 42.451. Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er afdækket ved løbende indbetaling af pensionsbidrag til pensi-
onskasser. 

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 TDKK 52.499 reguleret efter særlige retningslinjer, herunder forskel i bygningernes handelsværdi og bogførte værdi. Delvis ophør af uddannelser med-
fører, 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 Forsk-
ningsministeriet.

Aarhus Universitet skal drive forskning på Villum Research Station i Nordøstgrønland, indtil kontrakten udløber 1. januar 2025. På dette tidspunkt har Aarhus Uni-
versitet 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.

REGNSKAB
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3.7.1. Indtægter og omkostninger på virksomhedstyper
DKK 1.000 R 2021  R 2020 R 2019 R 2018

Almindelig virksomhed*

Indtægter 4.638.491 4.624.057 4.553.526 4.500.933

Omkostninger 4.635.608 4.637.180 4.514.242 4.513.249

Resultat 2.883 -13.123 39.284 -12.315

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Indtægter 2.121.938 1.884.450 1.922.414 1.813.467

Omkostninger 2.121.938 1.884.450 1.922.728 1.813.430

Resultat 0 0 -314 38

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Indtægter 130.300 115.459 135.909 137.152

Omkostninger 130.279 115.459 135.909 137.152

Resultat 22 0 0 0

Indtægtsdækket virksomhed (IDV)

Indtægter 113.473 126.134 130.339 131.474

Omkostninger 101.970 113.251 118.587 123.236

Resultat 11.503 12.883 11.752 8.238

Akkumuleret resultat for IDV (egenkapital)** 154.170 142.666 129.784 118.032

Retsmedicinske undersøgelser

Indtægter 51.334 51.443 49.718 47.178

Omkostninger 51.334 51.443 49.372 45.561

Resultat 0 0 346 1.617
 
* Delregnskab 6 Uddannelsesforskning og 9 Grønlandsbeskattede er medtaget under Almindelig virksomhed.
** 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. 

3.7.2. Lederløn 
 DKK 1.000 R 2021 R 2020

Bestyrelse

Antal eksterne bestyrelsesmedlemmer 6 6

Udbetalt formandsvederlag 262 260

Samlet udbetalt vederlag til øvrige eksterne medlemmer 429 433

Chefer generelt

Antal chefårsværk 223 186

Samlede lønomkostninger til chefer, inkl. pension 191.485 162.079

3.7 SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

REGNSKAB
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3.7.4. Friplads- og stipendiemidler for universiteterne
Antal indskrevne 

studerende på 
hele eller delvise 

fripladser

Antal modtagere af  
stipendier

Forbrug af fripladser  
DKK 1.000

Forbrug af stipendier  
DKK 1.000

Takst 1 34 28 1.501 2.996

Takst 2 1 1 69 94

Takst 3 23 15 2.038 1.405

I alt 58 44 3.608 4.495

Overført fra Uddannelses- 
og Forskningsstyrelsen 

DKK 1.000

Overført overskud  
vedrørende udenlandske  

betalingsstuderende  
DKK 1.000

Forbrug i regnskabsåret 
DKK 1.000

Årets resultat  
DKK 1.000

Akkumuleret resultat

2020 9.218 563 8.775 1.007 3.248

2021 9.962 232 7.880 2.314 5.562

3.7.5. Personaleårsværk
R 2021 R 2020

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 8.290 8.005

3.7.3. Studenterpolitiske aktiviteter
 DKK 1.000 R 2021 R 2020

Studenteridræt og øvrige studenteraktiviteter

Studenteridræt  830 877

Øvrige studenteraktiviteter 1 22

Studenteraktiviteter i alt 831 899

Studenterpolitiske aktiviteter

Studenterrådet/Studenterlauget/De studerendes Råd 1.569 1.447

Konservative Studenter 130 100

Frit Forum 155 142

Studenterpolitiske aktiviteter i alt 1.854 1.690

I alt 2.685 2.589

REGNSKAB
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4. SINO-DANISH CENTER 
FOR EDUCATION AND RESEARCH

Færdiggørelse af SDC’s bygning i Kina, et møde med Kinas am-
bassadør i Danmark og en ekstern evaluering af rekrutteringen til 
SDC’s kandidatuddannelser. Det er blot nogle af begivenhederne, 
der prægede 2021 ved SDC. COVID-19 sætter fortsat sit præg på 
SDC’s virke, og det udfordrer naturligvis forskningssamarbejde på 
tværs af grænser samt de studerendes mulighed for kulturudveks-
ling og dannelsen af netværk. Studerende og forskere udviser dog 
stor	fleksibilitet	og	initiativlyst.	Studerende	tænker	i	alternativer,	når	
praktikpladsen	skal	findes,	underviserne	yder	en	enorm	indsats	
ift. onlineundervisning, og ph.d.-studerende justerer deres forløb, 
så de fortsat får størst muligt udbytte af deres samarbejde med 
danske og kinesiske vejledere. Det høje niveau blandt SDC’s 
ph.d.-studerende blev understreget, da ph.d.-studerende inden 
for	SDC	Social	Sciences	Annesofie	Lindskov	fra	Roskilde	Universitet	
i 2021 modtog Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk 
rejsestipendium.

I Kina blev SDC’s bygning på Yanqihu campus færdiggjort. Lejlig-
hederne, til underviserne fra de danske universiteter samt andre 
gæster, blev ligeledes færdiggjort, og bygningen kommer forhå-
bentlig snart til igen at danne rammen om undervisning, symposier 
og andre faglige arrangementer for både danske og kinesiske 
studerende og forskere, samt erhvervslivet i Kina.

I januar udkom det første ‘Danish Business Outlook on China 
index’. Indekset opsummerer dansk erhvervslivs overordnede 
forventninger omkring Kina som marked og udkommer hvert 
kvartal. Det er Den Danske Ambassade i Kina, Det Danske Han-
delskammer i Kina, Danish-Chinese Business Forum og SDC, der 
står bag initiativet. 

Årets danske og internationale dimittender blev fejret af både 
nuværende og kommende studerende ved en dimission i Dan-
mark. SDC ønsker at styrke studiemiljøet og det interkulturelle 
samarbejde, og derfor understøtter SDC’s pædagogiske enhed 
SMIL (Study Milieu and Intercultural Learning), der er forankret 
ved Roskilde Universitet, det gode studiemiljø fra optagelse til 
dimission. Forløbet sikrer de nye studerende tæt kontakt til de 
øvrige studerende, og i 2021 er der eksempelvis afholdt to fysiske 
seminarer med fokus på blandt andet gruppedynamik på tværs 
af kulturer. En kulturmakkerordning er også iværksat for at give 
de studerende det bedst mulige fundament for et velfungerende 
virtuelt klasseværelse. SMIL vil også fremover understøtte det 
pædagogiske arbejde med nuværende og kommende årgange.

En ekstern gruppe med medlemmer fra de danske universiteter 
og Danmarks Akkrediteringsinstitution afsluttede i marts en eva-
luering af mulighederne for at styrke rekrutteringen af danske 
studerende til SDC’s uddannelser. Arbejdet blev igangsat af den 
danske bestyrelse som et led i at realisere strategien om et bæ-
redygtigt optag samt skabe bedre balance mellem de danske 
og kinesiske studerende på uddannelserne. Evalueringsgruppen 
udarbejdede en rapport med en række konkrete anbefalinger 
ift. bl.a. rekruttering, markedsføring, uddannelsessamarbejdet 
og rammebetingelser. På baggrund af anbefalingerne har SDC 
igangsat	flere	initiativer,	bl.a.	udarbejdelsen	af	en	rekrutterings-	
og markedsføringsplan, der sikrer en fælles og samstemt indsats 
mellem SDC og de danske universiteter.

I september besøgte Kinas ambassadør i Danmark H.E. Feng Tie 
Aarhus Universitet og mødtes i den forbindelse med bl.a. SDC’s 
danske direktør Morten Laugesen og Principal Coordinator for 
Nanoscience Morten Foss. 

Den danske SDC-bestyrelse bød i 2021 to nye medlemmer vel-
kommen. Prodekan for international uddannelse ved CBS Martin 
Jes	Iversen	afløste	sin	kollega	Dana	Minbaeva,	mens	dekan	for	
Natural Sciences ved Aarhus Universitet Kristian Pedersen overtog 
pladsen efter Lars Bo Nielsen, der skiftede til en stilling som direktør 
for Lægemiddelstyrelsen.
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DKK 1.000

Note Resultatopgørelse R2021 R2020

 Ordinære driftsindtægter

Tilskud	til	egen	drift	fra	finansloven 30.387 34.389

 Eksterne midler 30.600 30.300

1 Tilskud fra Industriens Fond 9.000 0

Ordinære driftsindtægter i alt 69.987 64.689

Tilskud videresendt til danske universiteter 54.860 45.355

Tilskud videresendt til Kina 0 0

Videresendte midler i alt 54.860 45.355

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

Husleje 295 437

Andre forbrugsomkostninger 0 0

Forbrugsomkostninger i alt 295 437

Personaleomkostninger 7.975 8.061

2 Andre ordinære driftsomkostninger 14.556 2.142

Af- og nedskrivninger 0 92

 Ordinære driftsomkostninger i alt   77.686 56.087

 Årets resultat -7.699 8.602

Balance

Aktiver

Mellemregning med AU 56.453 64.152

Aktiver i alt 56.453 64.152

Passiver

Saldo ultimo 2020 64.152 55.550

Indbetalte midler fra partnere 2021 69.987 64.689

Forbrug af indbetalte midler 2021 -77.686 -56.087

Midler til brug for kommende aktiviteter ultimo 2021 56.453 64.152

Passiver i alt 56.453 64.152

SINO-DANISH CENTER FOR EDUCATION AND RESEARCH 
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

SINO-DANISH CENTER 

Note 1: Industriens Fond har bevilget 9.000 tkr. til færdiggørelse af Industriens Fonds Hus i Beijing.
Note 2: Heraf er der i 2021 brugt 8.462 tkr. til færdiggørelse af Industiens Fonds Hus i Beijing. 
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