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Indkaldelse til møde 3-17 i bestyrelsen for Aalborg Universitet 
Torsdag den 22. juni 2017 

Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7A1-112, Loungen, 9220 Aalborg Øst 

 

1. Godkendelse af dagsorden (09:00 – 09:05) 
  

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-17 mandag den 3. april 2017 (09:05 – 09:15) 
Bilag A) Sagsfremstilling 
Bilag B)  Foreløbigt fortroligt referat fra bestyrelsens møde 2-17 mandag den 3. april 2017 
   

3. Orientering om 1. periodeopfølgning 2017 (09:15 – 09:45) 
Bilag A) Sagsfremstilling  
Bilag B)  Periodeopfølgning 1-17 
 

4. Status på arbejdet med systemmæssig funktionsadskillelse (09:45 – 10:00) 
Bilag A) Sagsfremstilling 
 

5. Drøftelse af etablering af repræsentantskab ved Aalborg Universitet (10:00 – 11:00) 
Bilag A) Sagsfremstilling 

  
6. Oplæg ved dekan Mogens Rysholt Poulsen, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet 

(11:00 – 12:00) 
 

12:00 – 13:00 Frokost i kantineområdet 
 

7. Præsentation af AAU’s nye rekrutteringskampagne (13:00 – 13:30) 
Oplæg ved kommunikationschef Bo Thygesen Andersen 
 

8. Evaluering af bestyrelsens arbejde (13:30 – 14:10) 
Bilag A) Sagsfremstilling 
 
(Det enkelte bestyrelsesmedlem kan begære hele eller dele af punktet lukket, hvis det vurderes, 
at en drøftelse af personlige emner hæmmes af offentlighedens tilstedeværelse.) 
 

  

Rektorsekretariatet 
Fredrik Bajers Vej 5 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Merete Wolder Lange 
Telefon: 9940 9493 
E-mail: mwl@adm.aau.dk 
 
Sagsnr.: 2016-012-00007 
Dato: 29-05-2017 

mailto:mwl@adm.aau.dk
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9. Orientering fra bestyrelsesformanden (14:10 – 14:30) 

Bilag A) Sagsfremstilling 
 

10. Orientering fra rektor (14:30 – 14:50) 
Bilag A) Sagsfremstilling 
Bilag B) Rektors orientering 
 

11. Eventuelt (14:50 – 15:00) 
Bilag A) Sagsfremstilling 
Bilag B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen 
Bilag C) Sagsfremstilling 
Bilag D) Program for skræddersyet kursus for medlemmer af AAU’s bestyrelse 
 

 



 

 

 Punkt: Beslutningstagning 
 Type: Fortroligt 

  
 

 
Sagsnr.:  2016-012-00007 
Dato: 29-05-2017 

 

 

 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 2-17 den 3. april 2017 
  

 
Bilag: 
 

B) Foreløbigt fortroligt referat af bestyrelsens møde 2-17 den 3. april 2017 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet af møde 2-17 den 3. februar 
2017 

  
 

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet 

                           

Rektorsekretariatet 
Sagsbehandler:  
Bettina Thomsen 
 

AALBORG UNIVERSITET 
Bestyrelsesmøde:  3-17, 22/6 2017 
Pkt.: 2 
Bilag: A 
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Rektorsekretariatet 
Fredrik Bajers Vej 5 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Telefon: 9940 9940 
E-mail: aau@aau.dk 
 

 

 

Dato: 20. april 2017 BT/ug Sagsnr.: 2016-012-00018 
 
 

Referat af 
Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 2-17, 3. april 2017 

 
 
  Fraværende 
 Til stede Med afbud Uden afbud 
EKSTERNE MEDLEMMER:    
Lene Espersen (formand) X   
Jens Kristian Gøtrik (næstformand) X   
Ann-Hélen Bay (AHB) X   
Grimur Lund (GL) X   
Ulla Tofte (UT) X   
NN    
INTERNE VIP-MEDLEMMER:    
Marie Jull Sørensen (MJS) X   
Søren Nielsen (SN) X   
INTERNT TAP-MEDLEM:    
Jane Bjerregaard Rasmussen (JAB) X   
INTERNE STUDENTERMEDLEMMER:    
Tsinat Berhane (TB) X   
Lukas Bjørn Leer Bysted (LLB) X   
FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET:    
Per Michael Johansen (rektor) X   
Inger Askehave (prorektor) X   
Antonino Castrone (universitetsdirektør) X   
Morten Winterberg (økonomidirektør) X   
 
Mødet begyndte kl.: 9.00 
Mødet sluttede kl.: 15.00 
Referent:   Bettina Thomsen / Ulla Gjørling 
Næste ordinære møde: 22. juni 2017 
 
 
Statsautoriseret revisor Jakob B. Ditlevsen, Deloitte samt budgetchef Gitte Hartung, Økonomiafdelingen. 
deltog i punkterne 3 og 4. Dekan Rasmus Antoft og professor Jørgen Goul Andersen deltog i punkt 8. 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde 1-17 den 6. februar 2017 
 Bilag A) Sagsfremstilling 
  B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 1-17 den 6. februar 2017 

 
Referatet blev godkendt. 
 

3. Godkendelse og underskrivelse af Deloittes rapportering vedrørende revision af årsrapport 
2016 (Lukket punkt – offentliggøres efter mødet) 
Bilag A) Sagsfremstilling  
 B)  Deloittes rapportering vedrørende revision af årsrapporten for 2016 
 
Institutionsrevisor orienterede om revisionsprotokollatet til årsrapport 2016. Revisors overordnede 
vurdering er, at universitetets økonomistyring anses for værende betryggende, og at de interne kon-
troller er af en tilfredsstillende kvalitet. Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den forelig-
gende form, vil institutionsrevisor forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold 
og fremhævelser. Revisor orienterede desuden om, at universitetets indkøbssystem forventes fuldt 
ud implementeret i 2017. 
 
Bestyrelsen tog indholdet af revisionsprotokollatet til efterretning og underskrev protokollatet. 
 

4. Godkendelse og underskrivelse af årsrapport 2016, herunder afrapportering på målopfyldel-
se af udviklingskontrakten samt periodeopfølgning 3-2016 

 (Lukket punkt – offentliggøres efter mødet) 
Bilag A) Sagsfremstilling, årsrapport 
 B) Udkast til årsrapport 2016 
 C) Sagsfremstilling, 3. periodeopfølgning 
 D) 3. periodeopfølgning 2016 
 
Budgetchef Gitte Hartung orienterede om hovedpunkterne i årsrapport 2016. 
 
Strategien Viden for verden og den afsatte pulje til strategiske satsninger har allerede medført kon-
krete resultater. Der er blandt meget andet etableret et talentprogram og iværksat 23 nye PBL-
udviklingsprojekter. AAU Innovation er blevet etableret, og der er ansat en innovationsdirektør med 
reference til rektor. Der er desuden etableret to nye strategiske råd for henholdsvis uddannelse 
samt forskning og innovation, og der er gennemført en analyse af værdien af AAU’s samarbejde 
med omverdenen.  
 
Årets resultat blev 111,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,2 mio. kr. i forhold til 2015. Ultimo 2016 
har universitetet en egenkapital på 450 mio. kr. mod 339 mio. kr. i 2015. Budgetchefen orienterede 
om, at universitetets økonomiske rammer forventes at blive markant mindre i de kommende år pga. 
stigende omprioriteringsbidrag samt konsekvenserne af dimensionering. Desuden forventes en ne-
gativ påvirkning af AAU’s uddannelsesindtægter som følge af et nyt bevillingssystem. 
 
Budgetchefen orienterede om opfølgningen på udviklingskontrakten. 13 mål er opfyldt, målet vedr. 
social mobilitet skal ikke længere opgøres, og to mål vedr. hhv. beskæftigelse i den private sektor 
og praktikophold i udlandet er grundet ændret opgørelsesmetode fra styrelsens side ikke opfyldt. 
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Rektor oplyste, at universitetet til efteråret nedsætter et internationaliseringsudvalg, der skal arbejde 
med øget internationalisering af uddannelse og forskning.  
 
Økonomidirektøren orienterede om 3. periodeopfølgning. 
 
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med årsrapport 2016 og roste, at ledelsesberetningen i høj 
grad er koblet sammen med målopfyldelse ift. strategien, og at den giver et tydeligt billede af AAU 
som et samlet universitet. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen om 3. periodeopfølgning til efterretning og godkendte og underskrev 
årsrapport 2016. 
 

5. Godkendelse af AAU’s investeringspolitik 2017 (LUKKET PUNKT) 
Bilag A) Sagsfremstilling 
 B) AAU’s investeringspolitik 2017 
 

6. Besøg fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Dekan Rasmus Antoft orienterede om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets strategi, som er alig-
net med universitetets overordnede strategi Viden for verden. 
 
Overskrifterne for fakultetets delstrategi er kvalitet og trivsel. Dekanen orienterede om en række 
strategiske prioriteringer og tiltag, der skal løfte kvaliteten i forskning, uddannelse og vidensamar-
bejde.  
 
Fakultetet har øget fokus på rekruttering af videnskabelige medarbejdere, herunder på international 
rekruttering. 
 
Dekanen orienterede om, at der gennemføres evalueringer af alle forskningsmiljøer på fakultetet. 
De første evalueringer igangsættes i 2017, og det forventes, at evalueringen af samtlige institutter 
vil være gennemført primo 2019. Fakultetet gennemfører desuden en analyse af uddannelsesporte-
føljen, ligesom der igangsættes initiativer, der skal øge internationaliseringen i både forskning og 
uddannelse. 
 
Professor Jørgen Goul Andersen præsenterede Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulig-
hed. Målet med centerets forskning er bl.a. at skabe en analytisk samfundsbeskrivelse med afsæt i 
samspillet mellem tre regionale dynamikker: erhvervsudvikling, bosætning og institutionsudvikling. 
 
Bestyrelsen takkede for oplægget og roste dekanen for en præsentation baseret på strategiske 
overvejelser fremfor en gennemgang af fakultetets struktur. 
 

7. Indstilling om udpegning af nyt eksternt bestyrelsesmedlem (LUKKET PUNKT) 
Bilag A) Sagsfremstilling 
 B) Oversigt over udvalgte kandidater 
 C) Indstillinger samt CV vedr. udvalgte kandidater 
 D) Vurderingsblanket 
 E) Proces- og tidsplan 
 
 

8. Uddannelsesområdet på Aalborg Universitet 
Bilag A) Sagsfremstilling 
 B) Ledighedsdata 
 C) Initiativer med henblik på at øge beskæftigelsen 
 D) Økonomisk konsekvensberegning 
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Prorektor orienterede indledningsvist om, at forløbet med årets uddannelsesakkrediteringer er af-
sluttet. Jura og medialogi har begge opnået positiv akkreditering, hvilket er et vigtigt resultat i for-
hold til arbejdet med at opnå en positiv institutionsakkreditering. 
 
Prorektor præsenterede tal for beskæftigelsen blandt universitetets dimittender og orienterede om 
en række indsatser med henblik på at øge beskæftigelsen. 
 
Den gennemsnitlige ledighed blandt universitetets dimittender er på 17,2 % mod 11,7 % i sektoren. 
Ledigheden blandt AAU’s dimittender er højst på HUM og SAMF. Desuden er ledigheden højst 
blandt dimittender fra Campus Aalborg, mens den er lavest blandt dimittender fra Campus Esbjerg. 
Styrelsens opgørelser baserer sig på ledighedstal for 4.-7. kvartal efter dimission. De seneste dimit-
tendårgange har ikke været på arbejdsmarkedet længe nok til, at man kan måle ledigheden i 4.-7. 
kvartal, hvorfor de tal, der blev præsenteret for bestyrelsen er baseret på dimittender fra 2012-13. 
Tallene beskriver således ledighedstal for dimittender, der påbegyndte deres uddannelser i 2007 og 
2008, hvor AAU fortsat var i vækst mht. optag. Det betyder, at man i de kommende års opgørelser 
af dimittendledighed fortsat vil kunne forvente at se konsekvenserne af de store optag.  
 
Prorektor orienterede om en række indsatser, der er igangsat på området, bl.a. yderligere egendi-
mensionering på ledighedstruede uddannelser, øget projektsamarbejde med virksomheder, fokus 
på jobparathed i studieordninger, kompetenceafklaringsforløb samt øget dialog med dimittender og 
aftagere. Som led i robusthedsprincipperne gennemføres der desuden en systematisk gennemgang 
af uddannelsesporteføljen, ligesom der ses på, hvordan uddannelserne brandes. 
 
Prorektor orienterede om, at AAU Karriere er reorganiseret med henblik på yderligere fokus på 
jobparathed og beskæftigelse. Der skabes en langt mere systematisk og prioriteret indsats på de 
uddannelser, der oplever de største udfordringer på beskæftigelse.  
 
AAU’s studerende er de hurtigste i sektoren til at færdiggøre studierne. Bestyrelsen fastholdt, at det 
afgørende må være, hvor lang tid det tager fra studiestart, til kandidaterne er i beskæftigelse. Besty-
relsen drøftede, hvorvidt dimittendernes sociale baggrund har en effekt på beskæftigelsen. Prorek-
tor oplyste, at der igangsættes en kortlægning heraf. 
 
Bestyrelsen drøftede ligeledes sammenhængen mellem praktikforløb, studiejob og beskæftigelse. 
Prorektor orienterede om, at AAU’s studerende har mulighed for at komme i praktik som en del af 
studiet. Bestyrelsen efterspurgte en statistik over, hvor mange AAU-studerende, der benytter sig af 
muligheden for at komme i praktik sammenlignet med sektoren. 
 
Bestyrelsen takkede for et godt oplæg og tog orienteringen til efterretning. 
 

9. Orientering fra bestyrelsesformanden 
Bilag A) Sagsfremstilling 
 
Bestyrelsesformanden orienterede om hovedpunkterne i Danske Universiteters fælles svar på hø-
ringen over udkast til ændringer i universitetsloven. Høringssvaret roser forslaget om mere instituti-
onsspecifikke rammekontrakter som afløsere for udviklingskontrakterne men fremhæver ligeledes 
en række problemstillinger i forslaget. Svaret kritiserer bl.a. opgøret med de uafhængige bestyrelser 
og med armslængdeprincippet og kritiserer, at der i indstillingsorganet ifølge forslaget alene kan 
indgå en medarbejder eller en studerende fra universitetets bestyrelse. 
 
Det er et stærkt signal, at universiteterne har talt med en fælles stemme, og der synes at være tegn 
på, at forslaget vil blive justeret. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

10. Orientering fra rektor 
Bilag A) Sagsfremstilling 
 B) Rektors orientering 
 
Rektor orienterede om, at Villumfonden har bevilliget 67 mio. kr. til to AAU-forskere. 
 
Dekan for TECH Eskild Holm Nielsens åremålsansættelse udløber pr. 31. august 2017, og stillingen 
er slået op med ansøgningsfrist den 15. maj. 
 
Uddannelses- og forskningsministeren har inviteret rektor til at deltage i en studietur til Israel, hvor 
deltagerne bl.a. skal se på innovationsfødekæden. 
 
Der arbejdes på en større gennemskrivning af universitetets vedtægt. Den ændrede vedtægt for-
ventes fremlagt for bestyrelsen til oktober, hvor udfaldet af ændringen af universitetsloven også er 
faldet på plads. 
 
Rektor orienterede om en sammenlægning af Institut for Fysik og Make (tidligere Institut for Meka-
nik og Produktion og Center for Industriel Produktion), som tidligere er drøftet med formandskabet. 
 
Rektor gav bestyrelsen en status på fastsættelsen af nye budgetprincipper for 2019, som forventes 
endeligt vedtaget på bestyrelsens møde i april 2018. 
 
Rektor orienterede om, at der er sket en stigning i antallet af ansøgninger via kvote 2 og 3 sammen-
lignet med 2016. Der er en fremgang på 8,2 % i det samlede antal ansøgninger og en fremgang på 
9,6 % i antallet af 1. prioritetsansøgninger. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

11. Meddelelser 
Bilag A) Sagsfremstilling 
 B) Oversigt over punkter til kommende bestyrelsesmøder 
 
Bestyrelsens næste møde er reduceret til én dag; den 22. juni. Bestyrelsen forventes at besøge 
NTNU i Trondheim i 2018. 
 

12. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
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INDSÆT STEMPEL HER 

 

 Punkt: Orientering 
 Type: Kan frit distribueres 

  
 

 
Sagsnr.:  2017-122-00012 
Dato: 01-06-2017 

 

 

 Orientering om 1. periodeopfølgning 2017 
Bilag: 
 

1. periodeopfølgning 2017 

Sagsfremstilling: 
 

Periodens resultat for januar til april 2017 blev på 39,2 mio. kr. Set i forhold til det budgetterede 
resultat for perioden på 5,6 mio. kr. er dette en positiv afvigelse på 33,6 mio. kr. svarende til 3,5 % 
af de budgetterede indtægter. 
 
Driftsindtægterne afviger med -29,6 mio. kr. svarende til -3,1 % i forhold til det budgetterede 
niveau, og på driftsomkostningerne er der brugt 61,5 mio. kr. mindre end budgetteret svarende til 
6,4 %. Finansielle poster afviger med 1,4 mio. kr.  
 
Afvigelsen mellem 1. periodes budget og periodens resultat skyldes væsentligst: 
 

• Stor besparelse på forbrugsomkostninger, som afviger med 43,2 mio. kr. svarende til 13,8 
%. De primære årsager til afvigelsen er dels forsinkelse på ibrugtagning af ny bygning og 
nye laboratorier, samt aktivitets- og periodeforskydninger på forbruget set i forhold til 
budgettet og mindre forbrug på digitaliseringspuljen. 
 

• Større besparelse på personaleomkostningerne, som afviger med 16,5 mio. kr. svarende 
til 2,7 %. De primære årsager til afvigelsen på personaleomkostningerne er forsinkede-, 
udskudte- og ikke realiserede ansættelser hovedsagligt indenfor det videnskabelige 
personale. Manglende kvalificerede ansøgere bidrager til forsinkelserne i ansættelserne. 
Personaleomkostningerne relateret til digitaliserings- og strategipuljerne er også realiseret 
mindre end budgetteret. 
    

• Større negativ afvigelse på de tilskudsfinansierede områder, som afviger med -22,2 mio. 
kr. svarende til -10,9 %. De primære årsager til afvigelsen er dels forsinket ibrugtagning af 
nye laboratorier, dels aktivitetsforskydninger til senere på året, og dels en generel for 
ambitiøs budgettering i 1. periode.  

 
Årsestimatet ved 1. periode estimeres resultatmæssigt til -44,3 mio. kr., og holdt op imod 
årsbudgettet for 2017 på -35,7 mio. kr. er dette en budgetafvigelse på -8,6 mio. kr. svarende til -
23,9 %. De estimerede indtægter afviger med -10,6 mio. kr., omkostningerne afviger med -4,5 
mio. kr., mens interne bidrag, intern handel og overhead samt finansielle poster afviger samlet set 
med 6,6 mio. kr. 
 
I de to næste perioder forventes der således et større forbrug end budgetteret for den resterende 
del af året. Denne forventning beror på flere forhold, herunder: 

• Nye strategiske initiativer, som igangsættes (Strategipulje 2). 
• Supplerende bevilling til digitaliseringspulje og ekstra systemforvaltning. 
• Realisering af mange af de periodeforskudte aktiviteter, der forårsager mindre forbruget i 

periode 1. 
• Stor ledelsesmæssig fokus på realisering af de budgetterede aktiviteter i resten af året. 

    
Indstilling: 
 

Det indstilles, at bestyrelsen tager 1. periodeopfølgning 2017 til efterretning 

  

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet 

                           

Økonomiafdelingen 
Sagsbehandler: 
Morten Winterberg 
 

AALBORG UNIVERSITET 
Bestyrelsesmøde:  3-17, 22/6 2017 
Pkt.: 3 
Bilag: A 
  
 
 



      

 

 

 

AALBORG UNIVERSITET 
Bestyrelsesmøde:  3-17, 22/6 2017 
Pkt.: 3 
Bilag: B 
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 Punkt: Orientering 
 Type: Kan frit distribueres 

  
 

 
Sagsnr.:  2017-122-00009 
Dato: 02-06-2017 

 

 

 Status på arbejdet med systemmæssig funktionsadskillelse 
  

 
Bilag: 
 

Ingen 

Sagsfremstilling: 
 

Institutionsrevisor har i sin rapportering vedrørende revision af årsrapport 2016 i rapportens 
punkt 2.1.1. fremhævet, at der i AAU’s økonomisystem eksisterer en række logiske konflikter 
i den systemopsatte funktionsadskillelse i forhold til et antal centrale brugere i 
Økonomiafdelingen og et antal systemadministratorer i IT Services. De logiske konflikter 
medfører, at universitetets økonomiske kontrolmiljø ikke er fuldt tilstrækkeligt.  
 
Institutionsrevisor klassificerer de logiske konflikter som en gul observation. 
 
Jf. orientering ved bestyrelsesmøde 2-17 i april er der igangsat et projekt, som skal sikre, at 
de logiske konflikter minimeres mest muligt, og at der fastlægges kompenserende kontroller i 
forhold til at sikre mod uregelmæssigheder som følge af eventuelt tilbageværende logiske 
konflikter, som ikke kan eller er fordelagtige at eliminere. 
 
Bestyrelsen har bedt om en statusrapportering ved dette bestyrelsesmøde. 
 
Projektet følger den fastlagte plan. Der er således i marts måned gennemført en tre-dages 
workshop med et anbefalet US-baseret konsulenthus, som er ekspert på området i forhold til 
det anvendte økonomisystem, Oracle E-business Suite. Workshoppen resulterede i en 
anvendelig kortlægning af de på tidpunktet gældende logiske konflikter og i bekræftelse af, at 
et identificeret Oracle-værktøj (Application Access Controls Governor) vil kunne sikre en 
automatiseret og avanceret overvågning af alle brugeres rettigheder i økonomisystemet. 
Værktøjet præsenterer logiske konflikter på en intuitiv grafisk måde, hvilket gør det muligt for 
systemforvaltere og ledelse at tilrette de pågældende brugeres rettigheder uden utilsigtet 
påvirkning af øvrige til jobfunktionen nødvendige rettigheder. 
 
Økonomiafdelingen har efterfølgende tilkøbt de relevante licenser til Oracle-værktøjet samt 
forhandlet og indgået kontrakt med konsulenthuset om gennemførelse af et implementerings-
forløb, som bl.a. omfatter: 

• Design og implementering af systemroller og -ansvarsområder, som minimerer 
logiske konflikter. 

• Etablering af et katalog over mulige kompenserende kontroller i forhold til logiske 
konflikter, som ikke måtte kunne elimineres, eller som vurderes for 
uhensigtsmæssige at eliminere. 

• Design og implementering af workflow, som sikrer, at det forhindres, at der opbygges 
utilsigtede logiske konflikter ved fremtidig tildeling af brugerrettigheder. 

 
 
 

• Design og implementering af workflow for periodisk review af den systemmæssige 

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet 

                           

Økonomiafdelingen 
Sagsbehandler: 
Morten Winterberg 
 

AALBORG UNIVERSITET 
Bestyrelsesmøde:  3-17, 22/6 2017 
Pkt.: 4 
Bilag: A 
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funktionsadskillelse. 
• Uddannelse af AAU’s systemadministratorer, så det sikres, at kompetencerne til 

forstsat anvendelse af værktøjet er til stede. 
 
Projektet gennemføres i juni og august måned 2017. Projektet koster 0,6 mio. kr. ekskl. intern 
tid. Den årlige licensomkostning til værktøjet andrager 0,3 mio. kr. 
 
Efter projektet vil Økonomiafdelingen over en periode udføre oprydningsarbejdet i brugernes 
nu tildelte rettigheder og implementere de relevante kompenserende kontroller, hvor 
nødvendigt. Det vil først efter projektets gennemførelse være muligt at estimere varigheden 
af denne oprydningsfase. Økonomiafdelingen forventer at være næsten i mål, når den 
løbende revision gennemføres i oktober. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at bestyrelsen tager sagsfremstillingen til efterretning. 
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 Drøftelse af etablering af repræsentantskab ved Aalborg Universitet 
  

 
Bilag: 
 

Ingen 

Sagsfremstilling: 
 

Aalborg Universitet er i flere sammenhænge udråbt til at være det danske universitet, som i 
mest udpræget grad samarbejder med omverdenen. Ud over i de enkelte, konkrete 
samarbejder møder Aalborg Universitet sine interessenter og aftagere af universitetets 
kandidater i en række forskellige sammenhænge. Ofte er situationen imidlertid, at man 
mødes med repræsentanter for en bestemt branche, interessenter fra en bestemt geografi, 
eller aftagere af kandidater fra en bestemt uddannelse. Sjældent har universitetet mulighed 
for strategiske og helhedsorienterede drøftelser om universitetets samlede virke og snitflader 
til omverdenen med en bredt sammensat gruppe af interessenter. 
 
I foråret har AAU gennemført en omdømmeanalyse, som viser, at AAU’s omdømme hos 
samarbejdspartnere er godt, mens der hos interessenter, med hvilke der ikke samarbejdes 
direkte, eller som kun kender AAU perifert, florerer en del myter og misopfattelser af 
universitetet og kvaliteten af dets uddannelses- og forskningsaktiviteter. 
 
Det foreslås derfor at etablere et repræsentantskab bestående af 35-40 repræsentanter for 
Aalborg Universitets væsentligste interessenter og samarbejdspartnere, som 1-2 gange årligt 
mødes med direktionen og bestyrelsens formandskab. 
 
Repræsentantskabet er bindeled mellem universitetet og dets samarbejdspartnere i 
erhvervslivet, blandt offentlige myndigheder og i kulturlivet. Repræsentantskabet har en 
dobbelt funktion; det rådgiver og vejleder Aalborg Universitets øverste ledelse, og det 
medvirker til at skabe mere opdateret viden om Aalborg Universitet blandt de væsentligste 
interessenter. 
 
Medlemmerne er repræsentanter for  

• dagsordensættende virksomheder og organisationer, som aftager mange 
akademikere 

• virksomheder som arbejder med forskning og udvikling 
• offentlige aktører med tilknytning til AAU 
• ejere af små/mellemstore virksomheder 
• medlemmer af aftagerpaneler mv.  

Medlemmerne forventes at være virksomhedsledere, politiske ledere, offentlige ledere mv. 
Der foreslås såvel regional som national forankring. 
 
Emnerne for møderne er den overordnede udvikling af Aalborg Universitet i lyset af den 
uddannelses- og forskningspolitiske udvikling, de globale udfordringer og udviklingen i 
danske fonde. Repræsentantskabet kan tage overordnede drøftelser af virksomhedernes 
behov for ansatte på længere sigt, af udvikling i universitetssektoren, kvalitet i uddannelserne 
etc. På den måde virker repræsentantskabet som rådgivende både i forhold til universitetets 
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ledelse og i forhold til bestyrelsens formandskab, som kan bringe budskaber og synspunkter 
fra repræsentantskabet ind i bestyrelsens drøftelser. 
 
Fra et sådant repræsentantskab kan der desuden rekrutteres de 5-7 eksterne medlemmer fra 
erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner, som efter den kommende 
ændring af universitetsloven skal indgå i universitetets udpegningsorgan til udpegning af 
eksterne bestyrelsesmedlemmer. 
 
Om udpegningsorgan og ændring i universitetsloven 
Der er indgået et bredt politisk forlig om lovforslaget ”Bedre Rammer for Ledelse”, som 
betyder grundlæggende ændringer i forhold til udpegning af eksterne medlemmer til 
universiteternes bestyrelse. 
 
Uændret er, at bestyrelsesformand og øvrige eksterne medlemmer udpeges af et 
udpegningsorgan efter indstilling fra et indstillingsorgan. Sammensætningen af de to organer 
ændres imidlertid væsentligt. 
 
Udpegningsorganet sammensættes af 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og 
øvrige uddannelsesinstitutioner samt en repræsentant for de eksterne medlemmer af 
universitetets bestyrelse, en repræsentant for de studerende og en repræsentant for de 
ansatte på universitetet. Formanden vælges blandt de 5-7 repræsentanter fra universitetets 
interessenter. 
 
Da udskiftning af eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse sker relativt sjældent, vil 
udpegningsorganet ikke skulle træde sammen ret tit, og opgaveporteføljen er ret begrænset – 
at vælge mellem to af indstillingsorganet indstillede kandidater til bestyrelsen. På den 
baggrund vurderes det at blive vanskeligt at rekruttere 5-7 repræsentanter af tilstrækkelig høj 
kvalitet fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner. Med denne relativt 
begrænsede aktivitet vil det desuden blive vanskeligt at sikre medlemmerne tilstrækkelig 
indsigt i universitetets opgaver, som er et krav. 
 
Udpegningsorganet har desuden til opgave at udpege to medlemmer til indstillingsorganet. 
Også i dette lys vil det være relevant at bemande udpegningsorganet med repræsentanter, 
som via deltagelse i et repræsentantskab har stor indsigt i Aalborg Universitets virke og 
rammevilkår. 
 
Udkast til vedtægtens ordlyd om repræsentantskabet (de samlede vedtægtsændringer 
behandles på bestyrelsens møde i oktober 2017) 
 
Universitetet nedsætter et repræsentantskab, som på baggrund af udsendt 
dagsordenmateriale udtaler sig til universitetets øverste ledelse og til universitetets bestyrelse 
om den overordnede udvikling af Aalborg Universitet i lyset af den uddannelses- og 
forskningspolitiske udvikling og de globale udfordringer. 
 
Repræsentantskabets medlemmer udpeges af rektor i samarbejde med bestyrelsens 
formandskab. 
 
Repræsentantskabet er bindeled mellem universitetet og dets samarbejdspartnere i 
erhvervslivet, blandt offentlige myndigheder og i kulturlivet – regionalt og nationalt.  
 
Repræsentantskabet udpeger de eksterne medlemmer til universitetets udpegningsorgan. 
 
Medlemmer af repræsentantskabet skal følge universitetets virksomhed og udvikling og skal 
holde sig orienteret om forhold af betydning for universitetet. 
 
Repræsentantskabet består af 35-40 medlemmer, der udpeges blandt universitetets 
væsentligste samarbejdspartner og interessenter. Medlemmerne af repræsentantskabet 
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udpeges for fire år med mulighed for genudpegning.    
 
Medlemmerne af bestyrelsens formandskab og medlemmerne af universitetets direktion 
deltager i repræsentantskabets møder som observatører. 
 
Repræsentantskabet vælger en formand af sin midte. 
 
Repræsentantskabet udarbejder til rektors godkendelse en forretningsorden inden for 
rammerne af universitetets standardforretningsorden. 
    

Indstilling: 
 

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at etablere et repræsentantskab, og at rekruttering af 
udpegningsorganets eksterne medlemmer sker herfra. 
 

  
  



 

INDSÆT STEMPEL HER 

 

 Punkt: Drøftelse 

 Type: Kan frit distribueres 

  
 

 

Sagsnr.:  2017-012-00007 

 Dato: 29-05-2017 

 

 

 Evaluering af bestyrelsens arbejde 
  

(Det enkelte bestyrelsesmedlem kan begære dele af punktet lukket, hvis det vurderes, 
at en drøftelse af personlige emner hæmmes af offentlighedens tilstedeværelse.) 
 

Bilag: 
 

Ingen 

Sagsfremstilling: 
 

Bestyrelsen foretager én gang årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde. 
 
Relevante temaer for evaluering af bestyrelsens arbejde inkluderer bl.a. 
 

• Forberedelse af møder 
• Sekretariatsbetjening 
• Mødeledelse 
• Dialog på og mellem møderne 
• Brug af bestyrelsesmedlemmerne mellem møderne 
• Samspil med den daglige ledelse 
• Arbejdsform 
• Bestyrelsens sammensætning 
• Håndtering af habilitetsemner 

 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at bestyrelsen tager en tematisk drøftelse af sit arbejde i det forløbne år med 
udgangspunkt i de ovenfor angivne temaer. 

 

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet 
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 Orientering fra bestyrelsesformanden 
  

 
Bilag: 
 

Ingen 

Sagsfremstilling: 
 

Bestyrelsesformanden giver en mundtlig orientering.    

Indstilling: 
 

Det indstilles, at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning. 
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 Rektors orientering til bestyrelsen 
  

 
Bilag: 
 

B: Orientering fra rektor  
 

Sagsfremstilling: 
 

Rektoratet har udarbejdet en orientering om relevante emner siden seneste 
bestyrelsesmøde.    
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning. 
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 Rektor 
Fredrik Bajers Vej 5 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
rektor@aau.dk 
Tlf. 9940 9500 
 
Dato: 01-06-2017 
Sagsnr.: 2016-012-00007 

 

          
 

Rektors orientering 

 
Udspil til nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 
Regeringen har præsenteret den længe varslede model for et nyt bevillingssystem for de videregående 
uddannelser. Regeringen mener, at det nye bevillingssystem i højere grad vil understøtte kvalitet i uddan-
nelserne og et øget fokus på de nyuddannedes overgang til beskæftigelse i hele landet. 

Elementerne i modellen er: 

 Grundtilskud (ca. 20 procent) – grundtilskuddet fastlægges i første omgang for fire år og genfast-
sættes derefter for en ny fireårig periode (efter en såkaldt kvalitetsvurdering). 
 

 Aktivitetstilskud (ca. 70 procent) – her foreslås en takststruktur med tre niveauer fortsat. 
 

 Kvalitets- og resultattilskud (ca. 10 procent) – 5 % beskæftigelse og 5 % gennemførelsestid. 
 

 Kvalitetspulje, som finansieres af restmidler fra ikke udmøntede kvalitets- og resultattilskud. Må-
den hvorpå puljen udmøntes er uafklaret. 
 

 Lille grundtilskud på 1 mio. kr. (maks. 5 mio. kr.) til campusser udover hovedcampus uden for de 
store universitetsbyer. 

 
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har den 30. maj fremlagt tekniske beregninger af forslagets 
økonomiske konsekvenser. Forslaget betyder, at AAU vil miste 24 mio. kr. i årligt tilskud, når reformen er 
fuldt indfaset. Vi kompenseres med 12,4 mio. kr. i det første år, men kompensationen udfases i løbet af de 
første tre år. AU står til at vinde mest ved reformen, idet de vinder 29 mio. kr. i årligt tilskud. 

Politisk aftale om bedre rammer for ledelse på universiteterne 
Universiteterne modtog i februar et udkast til ændring af universitetsloven, som varslede radikale ændrin-
ger vedr. især udpegningen af eksterne medlemmer af universitetsbestyrelserne og udpegning af bestyrel-
sesformænd. Som oplyst på bestyrelsens møde i april afgav Danske Universiteter et fælles høringssvar på 
vegne af samtlige universiteter. 

Regeringen har nu indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om bedre rammer for le-
delse omfattende følgende elementer: 
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Bestyrelsernes rolle og ansvar  
Bestyrelsernes rolle, handlerum og ansvar tydeliggøres ved bl.a. en præcisering af, at bestyrelsen har an-
svaret for den overordnede strategiske ledelse af universitetet, at universitetet driver forskning og giver 
forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau samt at bestyrelsen har det overordnede 
ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. 

Bestyrelsesformanden vil med lovændringen være ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- 
og forskningsministeren og har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde. 

Det præciseres desuden, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab, og at 
deres kompetencer tilsammen skal afspejle universitetets opgaver. 

Udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden  
Den nuværende model, hvor de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges af et udpegningsorgan efter 
indstilling fra et indstillingsorgan, udvikles. 

Udpegningsorganet vil fremover bestå af: 
5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., der tilsammen skal 
afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver, og som ikke må være 
medlemmer af universitetets bestyrelse eller være ansatte eller studerende på universitetet 

1 repræsentant for de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse 
1 repræsentant for de ansatte 
1 repræsentant for de studerende 

Indstillingsorganet vil fremover bestå af: 
1 formand (bestyrelsesformanden) 
1 eksternt medlem af bestyrelsen  
1 internt medlem af bestyrelsen 
1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet  
2 medlemmer udpeget af universitetets udpegningsorgan  

Udpegningsorganet kan ikke udpege egne medlemmer, medlemmer af bestyrelsen, ansatte eller studeren-
de på universitetet til indstillingsorganet.  

Ved indstillinger til bestyrelsesformandsposten udpeger udpegningsorganet en formand for indstillingsor-
ganet. Udpegningsorganet udpeger én formandskandidat til ministerens godkendelse.  

Kompetencekrav til eksterne bestyrelsesmedlemmer  
Eksterne medlemmer af bestyrelsen skal tilsammen have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, 
ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Det er fortsat hensigts-
mæssigt, at der er internationale kompetencer i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden skal have strategisk 
ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold.  

Styrket dialog og strategiske rammekontrakter 
Den løbende dialog mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren skal styrkes, herunder 
ved at bestyrelsesformændene mødes med ministeren mindst to gange årligt. Rektorerne eller formands-
skabet for Rektorkollegiet kan efter behov deltage i møderne.  
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Udviklingskontrakterne fra 2018 vil blive erstattet af strategiske rammekontrakter. Som det er i dag, indgår 
Uddannelses- og Forskningsministeriet treårige udviklingskontrakter med universitetssektoren med over-
ordnede ens temaer og helst målbare målepunkter. Den nuværende sondring mellem pligtige og selvvalgte 
mål ophæves, og erstattes af institutionsspecifikke rammekontrakter, hvis indhold fastlægges ved forhand-
ling mellem det enkelte universitet og ministeriet. 

Rammekontrakterne kommer til at tage udgangspunkt i samfundsmæssige målsætninger og institutionens 
strategiske udfordringer. Der arbejdes for at identificere 5-8 strategiske, ambitiøse og realistiske overord-
nede mål, hvor der som noget nyt åbnes op for mere kvalitative mål. AAU planlægger at basere sine for-
handlinger på eksisterende indsatsområder i AAU’s Strategi 2016-21 Viden for verden. Forhandlingerne 
forløber fra august 2017 til juni 2018.  

Serviceeftersyn af AAU´s vedtægt 
Ovenstående ændring af Universitetsloven forventes at træde i kraft pr. 1. juli. Som følge af lovændringen 
og et behov for et generelt serviceeftersyn af universitetets vedtægt, arbejdes der p.t. på en større gen-
nemskrivning af vedtægten. Et udkast til en ændret vedtægt forventes behandlet på bestyrelsens møde i 
oktober. 

Udvalg for bedre universitetsuddannelser 
Regeringen har i april 2017 nedsat et udvalg om bedre universitetsuddannelser. Optaget på universiteterne 
er steget markant de seneste 10 år. Målet er, at disse studerende skal være blandt de dygtigste i verden, og 
at universiteterne skal have højt niveau, høje ambitioner og stille høje faglige krav. Samtidig skal de stude-
rende rustes godt til det samfund, de efterfølgende skal arbejde i og bidrage til, og som i stigende grad er 
præget af accelererende teknologisk udvikling. Regeringen har derfor nedsat et nyt udvalg, der skal under-
søge, hvordan universitetsuddannelserne bedst kan indrettes fremover. Udvalget skal bl.a. forholde sig til 
fire temaer: 

1. Uddannelseskvalitet og høje krav til de studerende. 
2. Fleksible og hurtige veje til det gode job, der imødekommer samfundets behov. 
3. Teknologi som værktøj til styrket kvalitet og relevans. 
4. Relevant og overskueligt uddannelsesudbud. 

Udvalget er sammensat med både rektorer, erhvervsliv, arbejdstagere, eksperter og ministerier. Det er 
første gang et udvalg samler en så bred kreds af interessenter med det formål at styrke universitetsuddan-
nelserne. Rektor ved AAU er udvalgt til at indgå i udvalget (formandsskabet for Rektorkollegiet). Udvalget 
skal mødes 4 gange inden sommeren og fortsætter arbejdet til efteråret.  

Ledelsesgrundlag 
Som et led i implementeringen af AAU’s strategi Viden for verden er der fra september 2016 til april 2017 
udarbejdet et nyt ledelsesgrundlag for Aalborg Universitet. Ledelsesgrundlaget erstatter det tidligere ledel-
seskodeks fra 2008, og ønsket med formen og vinklen i ledelsesgrundlaget er at skabe en fælles platform 
for universitetets ledere, som i højere grad har fokus på leadership i lederrollen og ledelseskultur frem for 
regelstyring. Ledelsesgrundlaget omfatter ledere på alle niveauer og retter sig især mod formelle ledere, 
men er samtidig retnings- og rammesættende for alle, som øver indflydelse i universitetets beslutnings-, 
drifts- og forandringsprocesser. 
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Ledelse ved et universitet rummer forskelligartede ledelseskontekster og -præmisser, og for at kunne tale 
om god ledelse beskrives indledende en fælles opfattelse af ledelsesopgaven, der sætter og beskriver 
rammen omkring ledelse som en fælles faglighed på tværs af organisationen. Ledelsesgrundlaget omfatter 
derudover fem udvalgte pejlemærker, som konkretiserer den adfærd og de egenskaber og kompetencer, 
kompetent og professionel ledelse ved AAU forudsætter. 

Organisationen samles om en fælles indarbejdelse af ledelsesgrundlaget på Lederdagen 2017 i september, 
hvor universitetets ledere samles. 

Status på Institutionsakkreditering 
I juni 2016 gav Akkrediteringsrådet universitetet en betinget positiv akkreditering. Det betyder, at vi inden 
for to år skal igennem en opfølgende genakkreditering, der vil afdække, om universitetets kvalitetssikrings-
system til den tid har nået et niveau, der berettiger til en positiv institutionsakkreditering. Universitet har 
siden afgørelsen arbejdet med at udvikle kvalitetssikringssystemet særligt i forhold til forskningsbasering 
og studiemiljø.  

I august 2017 skal vi indsende en genakkrediteringsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som 
beskriver de tiltag universitetet har foretaget for at imødegå akkrediteringspanelets kritik. Akkrediterings-
panelet vil efterfølgende foretage to besøg på institutionen. Besøgene finder sted i september og novem-
ber 2017 og har bl.a. til hensigt, at give panelet et grundlag for at kunne vurdere, om kvalitetssikringssy-
stemet og de beskrevne processer er velfungerende i praksis. Akkrediteringsrådet træffer endelig afgørelse 
om institutionsakkreditering af Aalborg Universitet i juni 2018. 

Arbejde med model for studieintensitet og minimumstimetal 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har som en del af det årlige tilsyn med universiteterne i efteråret 
2016 konstateret, at AAU havde en række uddannelser med et lavt antal undervisnings- og vejledningsti-
mer. Styrelsen henledte i den forbindelse opmærksomheden på, at flere universiteter har valgt at indføre 
et minimumskrav for, hvor mange timer der tilbydes på bachelor- og kandidatuddannelser.  

Vi har på baggrund af tilsynet besluttet, at vi skal arbejde hen imod at udvikle et minimumstimetal, men at 
dette minimumstal skal tage udgangspunkt i AAU’s læringsmodel. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der har 
til opgave at udarbejde en model for studieaktivitet, som indeholder de væsentligste studieaktiviteter på 
AAU og at komme med forslag til en model for beregning af et minimumsniveau for undervisnings- og vej-
ledningsaktiviteterne på AAU’s uddannelser. Arbejdsgruppens arbejde forventes afsluttet i januar 2018 
med henblik på efterfølgende implementering af eventuel minimumsmålsætning i kvalitetssikringssyste-
met. 

Identificering af tværvidenskabelige forskningsprojekter 
Som led i strategien har universitetet opprioriteret det tværvidenskabelige samarbejde og afsat 45 mio. kr. 
til tværvidenskabelige forskningsprojekter. Midlerne skal være med til at styrke den helhedsorienterede 
forskning og udvikle nye styrkepositioner inden for områder, hvor der et uudnyttet potentiale for samar-
bejde på tværs af fakulteterne. 

I foråret har der været afholdt fem workshops, der skulle stimulere interessen for at samarbejde på tværs 
af de fem fakulteter blandt forskerne. På de fem workshops er der blevet præsenteret en række forslag, 
som i løbet af efteråret skal blive til konkrete tværvidenskabelige forskningsprojekter med deltagelse fra 
forskere fra mindst tre forskellige fakulteter. 

120 forskere har deltaget i de fem workshops, der var præget af høj energi og stort engagement med dia-
log og netværk mellem forskere, der ikke tidligere har samarbejdet eller haft kendskab til hinandens forsk-
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ning. Derudover har alle interesserede forskningsgrupper på universitetet mulighed for at indsende inte-
ressetilkendegivelser. 

Næste skridt i processen er aflevering af interessetilkendegivelser med frist den 2. juni. I efteråret udvæl-
ges de projektforslag, som opnår støtte. 

Strategipulje 2 
Direktionen vedtog den 11. maj 2017 det overordnede indhold til handleplanerne for de udvalgte strategi-
ske indsatser, som skal finansieres via Strategipulje 2. Der blev i alt allokeret 65,25 mio. kr., som skal an-
vendes til yderligere strategiske indsatser i resten af strategiperioden frem mod 2021: 

 Forskning – Talentplejeprogram og tværvidenskabelige projekter 
Talentprogrammet fortsætter de følgende to år med i alt 8 nye deltagere. 
Der igangsættes yderligere et tværvidenskabeligt forskningsprojekt set i sammenhæng med, at der 
er etableret et nyt fakultet. 
 

 Internationalisering 
Igangsætning af et ambitiøst AAU Distinguished Researcher-program, hvor fakulteterne forpligtes 
til at rekruttere et antal internationale topforskere. 
Der opbygges en International Services enhed, der skal servicere internationale topforskere og øv-
rige internationale VIP´er. 
 

 Forskerakademi 
Der etableres et Forskerakademi, som skal tilbyde unge forskere tværgående kompetencer inden 
for bl.a. karriereplanlægning, funding, relationelle kompetencer, projektledelse og personlig ledel-
se. 
 

 Uddannelse 
Forsættelse af PBL udviklingsprogrammet. 
Opgradering af videokonferenceudstyr på yderligere 90 seminarrum. 
Udvikling af relevant og fremtidssikret EVU-uddannelsesudbud. 
Styrkelse af den centrale studieadministrative support. 

 
 Vidensamarbejde 

Etablering af decentrale inkubatormiljøer, således der afprøves forskellige processer, dynamikker, 
indretninger og aktiviteter inden AAU Science & Innovation Hub er bygget. 
Etablering af AAU Proof of Concept program, således AAU udnytter sit potentiale for at etablere 
forskningsbaseret innovation, spin-outs og arbejdspladser. 
 

 Kompetenceudvikling for VIP 
Etablering af et komptenceudviklingsprogram for VIP ift. kerneopgaverne. 
 

 Identitet, kultur og kommunikation 
Intensivering af den strategiske kommunikation internt og eksternt. 
Opgradering af public affairs-indsatsen ved en intensivering af kommunikationen omkring AAU. 
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Prækvalifikation af AAU Science & Innovation Hub 
Den 18. maj 2017 blev udbudsbekendtgørelsen om prækvalifikation til totalrådgiverudbuddet på AAU Sci-
ence & Innovation Hub offentliggjort. Det betyder, at vi nu opfordrer rådgivningsvirksomheder til at søge 
om at komme i betragtning (prækvalifikation). Fristen for at fremsende en ansøgning er den 19. juni 2017. 
Slut juni meddeles, hvilke rådgiverhold der er blevet prækvalificeret og dermed inviteres til at afgive et 
tilbud på det kommende byggeri. Det er besluttet, at der kan vælges op til 5 rådgiverhold. Udvælgelseskri-
terierne er bl.a. referencer på innovations- og iværksættermiljøer, bæredygtigt byggeri, styring og ledelse 
samt tidlig entreprenørinddragelse. 

Efter sommerferien vil de udvalgte rådgiverhold gå i gang med et indledende tilbud samt den arkitektoni-
ske idé i hovedgreb. Der vil i processen være besigtigelse af grunden, spørgemøde, forhandlinger, vurde-
ring af den økonomiske ramme m.v., og omkring årsskiftet vil de endelige tilbud blive evalueret og drøftet 
af såvel fagdommere, projektets styregruppe samt Bygningsstyrelsen. Det er Bygningsstyrelsen, der er byg-
herre på projektet og tildeler kontrakten til den vindende tilbudsgiver. 

Samarbejdsaftale mellem Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) og Det Kgl. Bibliotek 
Den danske universitetsbibliotekssektor er under forandring. Statsbiblioteket og Det Kgl. Bibliotek blev den 
1. januar 2017 lagt sammen under det fælles navn Det Kgl. Bibliotek. RUC og Det Kgl. Bibliotek har indgået 
samarbejdsaftale om universitetsbiblioteksdrift pr. 2017 og AU forventes at virksomhedsoverdrage sine 
fakultetsbiblioteker til Det Kgl. Bibliotek i løbet af 2017. 

Som følge af det ændrede bibliotekslandskab undersøges p.t. mulighederne for, at Aalborg Universitetsbib-
liotek (AUB) og Det Kgl. Bibliotek kan indgå en samarbejdsaftale for at opnå fordelene ved en fælles opga-
veløsning på nogle af bibliotekets kerneopgaver, bl.a. licensforhandlinger, licensadministration samt fælles 
bibliotekssystem. Organisatorisk arbejdes på modellen, hvor medarbejdere og ledelse ved AUB fortsat er 
ansatte ved AAU, men at overbibliotekaren på konkrete biblioteksfaglige opgaver refererer til Det Kgl. Bib-
lioteks vicedirektør. Hensigten er, at et evt. samarbejde skal påbegyndes januar 2018. 

AAU´s kernefortælling 
Vi har udarbejdet en kernefortælling, der skal anvendes, når der kommunikeres med omverdenen.  

Hvad er kernen i det, vi fortæller om AAU? AAU’s kernefortælling sammenfatter vores identitet, kultur og 
værdier. Den fortæller, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi vil hen. Al kommunikation på AAU skal tage ud-
gangspunkt i denne fortælling. Fortællingen er udformet, så den kan bruges selvstændigt, hvor der er brug 
for kort at fortælle om AAU i sin helhed. Kernefortællingen må ikke omformuleres eller deles op, men den 
kan bruges som grundlag for afledte fortællinger om konkrete uddannelser, forskningsprojekter og andre 
aktiviteter. 

Kernefortællingen er således en overordnet rammefortælling, hvor der er rum til andre fortællinger - fx et 
indlæg i en avis, der fortæller om, hvordan forskere og studerende har samarbejdet med en virksomhed 
om at løse en konkret problemstilling. Eller en artikel på universitetets hjemmeside om, at der er indgået et 
nyt internationalt samarbejde mellem AAU, et andet universitet og flere globale virksomheder.   

Kernefortællingen lyder: 

AAU – VIDEN FOR VERDEN  

AAU’s uddannelser og forskning er problem- og projektbaseret og har fokus på det tværdisciplinære.  
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Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder vi virke-
lighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse. 

Sådan opnår vi nye erkendelser, finder nye løsninger på samfundets problemer og skaber viden, der foran-
drer verden. 

Aalborg Universitets Årsfest 2018 
Tidspunktet for universitetets Årsfest 2018 er fredag den 13. april.  
 
Årsfesten består af en ceremoni med taler, doktorpromoveringer og prisoverrækkelser og efterfølgende 
reception. De inviterede er universitetets samarbejdspartnere fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, 
fonde, ministerier, styrelser, region, kommuner m.v. Om aftenen er der Universitetsfest for ansatte, stude-
rende samt deltagerne fra ceremonien. 

Navneændring på Institut for Kommunikation 
Institut for Kommunikation har ændret navn til Institut for Kommunikation og Psykologi. 
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Sagsnr:  2016-012-00007 
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 Eventuelt 
  

 
Bilag: 
 

B) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning. 

  

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet 

                           

Rektorsekretariatet 
Sagsbehandler 
Merete Wolder Lange 
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 Sagsnr.: 2013-012-000OpOo
 Dato: 28. november 2013  

 
 
 
Oversigt over punkter til behandling på kommende bestyrelsesmøder 
 
Bestyrelsesmøder i 2017 
 
Mandag den 23. oktober 2017 

• Orientering om periodeopfølgning 2-2017 
• Godkendelse af ændring af vedtægt for Aalborg Universitet 
• Status på udviklingskontrakten – rektors orientering 
• Status på strategi- og handleplaner – rektors orientering 
• Status på ligestilling og diversitet (meddelelsespunkt) 
• Status på kvalitetssikring og institutionsakkreditering (meddelelsespunkt) 

 
Mandag den 18. december 2017 

• Godkendelse af budget 2018 
• Godkendelse og underskrivelse af institutionsrevisors protokollat vedr. løbende revision 2017 
• Godkendelse af AAU’s investeringspolitik for 2018 

 
Planlagte, men ikke datosatte punkter  

 
• Emner til kommende temadrøftelser i bestyrelsen (fx i fm afrapportering på strategi): 

- Drøftelse af forskning 
- Drøftelse af mønsterbrydning som målsætning 
- Overvejelser af optagelsesformer (studentermassen på AAU, herunder effekten af dimen-

sionering) 
- Definition og drøftelse af internationalisering 

• Faste årlige punkter vedr. kvalitet i hhv. forskning, uddannelse og studiemiljø  
• Drøftelse af valg  
• Drøftelse af miljøpolitik 
 

Rektorsekretariatet 
Fredrik Bajers Vej 5 
Postboks 159 
9100 Aalborg 

Sagsbehandler:  
Merete Wolder Lange 

Sagsnr.: 2016-012-00007 
Dato: 1. juni 2017 
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 Punkt: Beslutningstagning 
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Sagsnr:  2016-012-00007 
Dato: 01-06-2017 

 

 

 Eventuelt 
  

 
Bilag: 
 

D) Program for skræddersyet kursus for medlemmer af AAU’s bestyrelse. 
 

Sagsfremstilling: De bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i det skræddersyede kursus for 
bestyrelsesmedlemmer på AAU, er inviteret til at deltage i et sådant den 29. august 2017. 
 
Det er imidlertid kun to medlemmer, som kan deltage i kurset og derfor foreslås det, at kurset 
udskydes til en dato i foråret 2018, hvor flere har mulighed for at deltage. 
 

Indstilling: 
 

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager, at kurset udskydes til foråret 2018. 

  

Sagsfremstilling til møde i bestyrelsen ved Aalborg Universitet 

                           

Rektorsekretariatet 
Sagsbehandler 
Merete Wolder Lange 
 

AALBORG UNIVERSITET 
Bestyrelsesmøde:  3-17, 22/6 2017 
Pkt.: 11 
Bilag: C 
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Skræddersyet kursus for medlemmer af AAU’s bestyrelse 
Tirsdag den 29. august 2017, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 5,  

lokale 207, 9220 Aalborg Øst 
 

 
Morgenbrød og kaffe     08:45 – 09:00 

Introduktion til AAU’s opbygning    09:00 – 09:25 
v/ Ulla Gjørling og Bettina Thomsen, Rektorsekretariatet   

Hvad er et universitet og dets styringsredskaber   09:25 – 10:15 
v/ Per Michael Johansen      

• Universitetsloven 
• Vores kerneopgaver, forskning, uddannelse og formidling 

o Herunder vores styrker og særkender inden for de tre områder 
• AAU i det danske universitetslandskab 
• Benchmark med andre sammenlignelige universiteter 

 

Pause      10:15 – 10:30 

Sektoren v/ Per Michael Johansen    10:30 – 11:00 

• Uddannelses- og Forskningsministeriet 
• Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
• Styrelsen for Videregående Uddannelser 
• Danske Universiteter og udvalg herunder 

Rektorsekretariatet 
Fredrik Bajers Vej 5 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Merete Wolder Lange 
Telefon: 9940 9493 
E-mail: mwl@adm.aau.dk 

Sagsnr.: 2016-012-00009 
Dato: 1. juni 2017 

AALBORG UNIVERSITET 
Bestyrelsesmøde:  3-17, 22/6 2017 
Pkt.: 11 
Bilag: D 
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Årshjul og aktuelle emner     11:00 – 11:35 
v/ Ulla Gjørling og Bettina Thomsen, Rektorsekretariatet   

• Bestyrelsens årshjul 
• Orientering om aktuelle emner lige pt. 

 
Frokost i lokale 236     11:35 – 12:05 

 
Bestyrelsens rolle, herunder arbejde og ansvar   12:05 – 12:50 
v/ professor, dr. jur. Erik Werlauff, Institut for Økonomi og Ledelse    

• Bestyrelsens rolle og værdiskabelse for AAU 
• Den samlede bestyrelse, de enkelte medlemmer og universitetets rolle 

• Opgavefordeling 
• Mellem bestyrelse og direktion 
• Mellem bestyrelsesformand, næstformand og rektor 

• Strategisk kommunikation 
• Internt 
• Eksternt 

Økonomi og jura     12:50 – 14:50 
v/ lektor, ph.d. Sten Bønsing, Juridisk Institut samt 
økonomidirektør, Morten Winter og budgetchef Gitte Hartung, Økonomiafdelingen 

• Forvaltningsret. Bestyrelsens ansvar og juraen heromkring 
• Regler om tavshedspligt 

 
• Økonomi 

• Regnskabsprincipper 
• Indtægtstyper 
• AAU’s budgetmodel 

Opsamling og tak for i dag     14:50 – 15:00 
v/ Ulla Gjørling, Rektorsekretariatet     
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