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Velkommen til 

medarbejdermøde

Politiske temaer

AAU´s økonomi

Status på den administrative reorganisering

Bæredygtighed

Fremtidige fokusområder



Politiske temaer 

Ny minister

Stress og trivsel blandt studerende

Meritering af undervisning

Den grønne dagsorden

Myndighedsbetjening og rådgivning



Forventet årsresultat 2019

Kilde: 2. periodeopfølgning 2019
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Finanslov 2020

Omprioriteringsbidraget bortfalder 

Taxameterløftet videreføres i 3 år

Ny SEA-ordning og ejendomsværdistigninger 

håndteres resultatneutralt for AAU

Flere midler til ”grøn forskning”



Budget 2020

AAU’s økonomi er fortsat stram

Vi budgetter i 2020 med et resultat på -10 mio. kr. for at

sikre fortsat strategisk udvikling af universitetet



Den administrative 

reorganisering

Sidste år:

Vi flyttede 125 medarbejdere til hhv. Fælles Service og institutterne

Lukkede fakultetskontorerne 

Nedlagde skolerne 

Etablerede dekan- og institutsekretariater 

Flyttede opgaver rundt.

I 2019:

Rolle- og ansvarsfordeling for institutleder og studieleder

Institutlederrunde

Skriftlig høring om opgaver, der var faldet mellem stolene

Fælles møder og seminarer mellem FS-chefer, institut- og 
dekansekretariater – ledelse, governance, sammenhængskraft

Etablering af ledelses- og medarbejderfora på økonomiområdet, 
ph.d.-administrationen, studieadministration og kommunikation.



Bæredygtighed

Politik for bæredygtig udvikling på AAU

Sustainable Campus

Profilering af AAU´s forskning som bidrag 

til FN´s Verdensmål 

Megaprojekter

Driftsmæssige tiltag



 Store problemer skal løses på tværs af fagligheder, 

uddannelser og semestre

 Tværfaglige projekter med deltagelse af 

studerende på tværs af hele universitetet 

 Består af et fælles overordnet problem med 

udgangspunkt i FN’s Verdensmål

 Udmøntes ved at grupper arbejder inden for egen 

faglighed i koordinering med andre grupper 

AAU MEGA-

PROJEKTER 



I pipeline
• Udvikling af smartbuildings

• Fælles bilflåde og ladestandere til el-biler 

• Fjernkøl til AAU (søvand som kølemedie)

• Grøn elforsyning – indkøb af strøm i udbud

• Minimering af madspild i kantine

Studentersamarbejde
• Studie-/praktikforløb om byggeri, møbler og 

studiemiljø, energiforbrug m.v.

• Campus som living lab, fx p-sensor, biodiversitet, 

bygningsdata m.v.

Drift af faciliteter
• Omlægning af driften i gartnerfunktion (VMV)

• Bedre styring af bygninger (tilstedeværelse)

• Aktivitets- og behovsstyret rengøring med minimalt 

vand- og kemibrug 

Campusplanlægning
• Udfasning af bygninger med højt energiforbrug

• Effektiv udnyttelse af bygningsmassen

• Bæredygtig byudvikling i universitetsbyen

• Flere og bedre naturområder

Det blå og grønne
• Vild med Vilje: mindre græs, flere blomster og bier

• Offentlige grønne rum og pladser 

• Sø- og kanalanlæg, regnvandslaug og naturkvalitet

• Urban gardening

Forbrug og affald
• Koldtvandshaner frem for flaskevand

• Affaldssortering

• Overskudsmøbler til genbrug

• Udfasning af engangsservice i kantinen

Bæredygtig 

institutionsdrift

Studenter-

samarbejde

Forbrug 

og affald

Campus-

planlægning
Det blå 

og grønne

Drift af 

faciliteter

I pipeline



Fremtidige fokuspunkter

AAU Strategi 

2016-21

Viden for verden

Forskning

Problem-Baseret

Læring

Uddannelse

Vidensamarbejde

Identitet, Kultur 

og 

Kommunikation

Kompetence, 

Organisation og 

Ledelse

Administration 

og service

Internationalisering

Digitalisering

Fortsat implementering af AAU´s strategi Viden for verden

Beskæftigelse af vores kandidater

Rekruttering og optag af studerende

Studieintensitet

Frafald

Eksternt hjemtag
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