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Resultatopgørelse
Aktiviteter

Resultatopgørelse 2008
i mio. kr.

2008

2007

2005

2006

2007

2008

Antal ph.d.-grader

87

106

98

100

127

Antal doktorgrader

3

3

3

4

1

Forsknings- og formidlingsresultater

Ordinære driftsindtægter
Statstilskud

2004

2006

1.258,7

1.142,8

1.081,2

Salg af vare og tjenesteydelser

126,3

113,6

94,9

Tilskudsfinansierede områder

300,0

239,8

235,8

Forskningspublikationer

1.726

1.922

2.210

2.320

2.421

1.685,0

1.496,2

1.411,9

Formidlingspublikationer

313

498

547

424

438

30

94

67

98

44

6

14

13

16

13

38

53

45

62

42

Ordinære driftsindtægter i alt

Undervisningspublikationer
Ordinære driftsomkostninger

Anmeldte patenter

Forbrugsomkostninger

-568,9

-508,3

-467,1

Anmeldte opfindelser

Personaleomkostninger

-1.047,4

-920,0

-894,4

Antal projekter med erhvervslivet

129

132

125

195

Andre driftsomkostninger

-15,3

-22,4

-19,7

Antal eksterne projekter

428

397

516

508

Af- og nedskrivninger

-37,7

-33,5

-30,1

Øko. samarbejde med erhv.liv (mio. kr.)

32,2

52,0

72,9

95,2

-1.669,3

-1.484,2

-1.411,3

Ordinære driftsomkostninger i alt

Personaleforbrug, årsværk
Resultat af ordinær drift

15,7

Andre driftsposter

12,0

0,6

Ordinært finansierede

1.736

1.762

1.814

1.792

1.942

» heraf VIP-årsværk

965

982

997

939

1.050

0,1

0,1

0,3

Eksternt finansierede

354

385

339

351

354

Finansielle poster i alt

-7,3

6,3

8,7

»

304

319

278

290

290

Årets Resultat

8,4

18,4

9,6

195.922

189.207

204.127

221.243

224.638

heraf VIP-årsværk

Bygningsarealer
Bygningsareal, m2 brutto

Balance
i mio. kr.

2008

2007

2006

Aktiver

804,1

691,3

578,4

Total egenkapital ultimo

177,5

174,1

75,7

2008

2007

2006

Likviditetsgrad (%)

97,8

98,1

92,7

Soliditetsgrad (%) *

22,1

25,2

13,1

456.199

430.381

415.526

Finansielle nøgletal

Årsværkspris (kr.)
*

= Soliditetsgrad inkl. inkl. statsforskrivninger optaget i 2007
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rektors forord
Aalborg Universitets faglige og finansielle resultater for

Diskussionen om social mobilitet gennem uddannelse

2008 giver et fornuftigt grundlag for de kommende års

– også kaldet mønsterbrydning – er et aktuelt emne i

udfordringer, hvor universitetet ikke mindst har fokus på

disse år. En mønsterbryder er en studerende, der er i

at øge indtægtsgrundlaget, øge internationaliseringen,

gang med en højere uddannelse end forældrene. På AAU

tilpasse sig de eksternt definerede krav og forbedre

udgør dette tal 86 %. Aalborg Universitet deltager i den

trivslen blandt ansatte og studerende.

idégruppe som videnskabsministeren nedsatte i 2008.

Hvad angår de faglige resultater har universitetet i for-

Der har været fokus på den økonomiske styring på

hold til 2007 haft en mindre vækst i antallet af studen-

Universitetet siden 2006. I 2008 er en række Initiativer

terårsværk og dimittender. Væksten er mere markant

til forbedring af økonomistyringen vedtaget. Bestyrel-

for ph.d.-området, antallet af publikationer samt omfan-

sen har vedtaget en handlingsplan på økonomiområdet,

get af den eksterne virksomhed. Universitetets eksterne

der blandt andet styrker den decentrale økonomisty-

virksomhed er ikke mindst øget i forhold til engagemen-

ring gennem oprettelse af 4 økonomicentre. Dermed er

ter med private virksomheder og fonde mens væksten

grunden lagt for en tidstro, koordineret økonomistyring

for de statslige programmidler primært skyldes tilgang

fremover. Resultatet for 2008 udgør 8,4 mio. kr. Resul-

af aktiviteten fra Statens Byggeforskningsinstitut samt

tatet er belastet med kurstab på værdipapirer på 16

overheadreformen fra 2008.

mio. kr. som følge af de generelle vilkår på finansmarkederne i 2008.

Det er også tilfredsstillende, at universitetet har opfyldt
størstedelen af målene i den nye udviklingskontrakt
mens 2 af de 30 mål ikke forventes opfyldt.

Finn Kjærsdam
Rektor
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Organisationsdiagram
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organisationsdiagram
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Sundhedsvidenskab

STATENS
BYGNINGSFORSKNINGSINSTITUT

Virksomheden
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg
Danmark
Telefon: +45 9940 9940
e-mail: aau@aau.dk
Web: www.aau.dk
CVR nr.: 29102384
Hjemstedskommune: Aalborg
Afdelinger i Aalborg, Esbjerg og København
Hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling.

Revision
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Landgreven 4
Postboks 9009
1022 København K

Institutionsrevisor
PricewaterhouseCoopers
Skelagervej 1a
Postboks 69
9100 Ålborg

Generelle oplysninger / Aalborg Universitet / 7

bestyrelse

Frank Jensen (formand)
Adm. direktør, Danske Advokater

Ann-Dorte Christensen (VIP)
Birgitte Possing (næstformand)

Professor, Institut for Sociologi,

Professor, seniorforsker, Rigsarkivet

Socialt Arbejde og Organisation, AAU

Lars Bonderup Bjørn

Kenn Steger-Jensen (VIP)

Adm. direktør, Nørhaven A/S

Lektor, Institut for Produktion, AAU

Kari Tove Elvbakken
Universitetsdirektør,

Lisbeth Rosted (TAP)

Universitetet i Bergen

Udviklingskonsulent, AAU

Freddy Frandsen

Carsten Rune Jensen (Stud)

Fhv. adm. direktør, Aalborg Industries

Stud.polyt., Byggeri og Anlæg, AAU

Anne Knudsen
Chefredaktør, adm. direktør,

Martin Hundebøll (Stud)

Weekendavisen

Stud.Bsc., Computer Engineering, AAU
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Daglig ledelse

Finn Kjærsdam
Rektor

Hanne Kathrine Krogstrup
Prorektor

Peter Plenge
Universitetsdirektør

Rita Cancino
Kst. dekan for
Det Humanistiske Fakultet

Frede Blaabjerg
Dekan for De Ingeniør-, Natur- og
Sundhedsvidenskabelige Fakulteter

Allan Næs Gjerding
Dekan for Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet

Niels-Henrik Gylstorff
Overbibliotekar

Thorkild Ærø
Direktør for SBi
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Beretning
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mission, vision
og værdier

Mission
Aalborg Universitet vil bidrage til det globale
samfunds viden og det danske samfunds velstand,
velfærd og kulturelle udvikling. Det vil ske gennem
forskning, forskningsbaseret uddannelse og udveksling af viden med vores omgivelser – alt sammen
indtil højeste internationale niveau.
Aalborg Universitet ser sig selv som et internationalt orienteret netværksuniversitet med base i
Aalborg og med en særlig mission inden for problembasering, tværfaglighed og innovation.

Vision
Aalborg Universitet vil fastholde og videreudvikle
sin position som et åbent og tiltrækkende inter
nationalt orienteret forskningsog læringsmiljø; et
miljø, hvor forskning og undervisning vægtes ligeligt.
Universitetet vil sikre, at studerende og forskere
får tilfredsstillet deres videnskabelige nysgerrighed
og udviklet sig så langt deres vilje og evner rækker
i samarbejde med hinanden og med det omgivende
samfund.
Aalborg Universitet skal være internationalt anerkendt som et førende universitet inden for avanceret undervisning med særlig styrke inden for
problembaseret projektarbejde. Universitetet skal
også være internationalt anerkendt for at have
tværfaglige forskningsmiljøer i verdensklasse, og
være blandt de internationalt førende innovative
universiteter i Europa.
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Værdier
Aalborg Universitet deler en række værdier med
andre forskningsuniversiteter, herunder:
»	Respekt for de grundlæggende akademiske værdier – forskningsfrihed, uafhængighed af partsinteresser, videnskabelig redelighed og stræben
efter videnskabelig excellence.
»	Bidrag til at konsolidere og udvikle det demokratiske samfund.
»	Interaktion mellem fagområder, grundforskning
og anvendt forskning.
»	Fokuseret satsning på få excellente forskningsområder.
»	Opbakning til spirende forskningstalenter.
»	Bred satsning på forskningsbaseret undervisning.
»	Særlige udfordringer for elitestuderende.
»	Internationalisering af universitetets forskning,
uddannelser og administration.
De særlige værdier som har været med til at skabe
universitetets karakteristiske virksomhedskultur, er:
Kreativitet
Aalborg Universitet opfatter det som en grundlæggende værdi at gå nye veje inden for forskning, uddannelse, administration og udveksling af viden med
vores omgivelser.
Åbenhed
Universitetet betragter åbenhed som en forudsætning for den fortsatte udfoldelse af universitetets
kreative og innovative potentiale.
Dette indebærer åbenhed for såvel dialog, nye tanker og ideer, som for konstruktiv kritik og anderledes opfattelser.
Samarbejde
Samarbejde bør være præget af tillid og respekt og
samtidig være grænseoverskridende og sporsæt
tende i en stadig søgen efter nye former, områder
og partnere.
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LEDELSESBERETNING
FOR 2008
Certificering af PBL

udvikle mobilteknologi- og wireless-området. CTIF er

Aalborg Universitets direktion besluttede i 2008 at

samlingspunkt for den omfattende forskning indenfor

gennemføre en certificering af Aalborg Universitets

mobile og trådløse teknologier. Ligeledes bliver der ar-

PBL-model (Problem Based Learning). Hensigten er dels

bejdet på opbygning af Aalborg Universitets nye Center

at certificere studienævnene og dels at få branded og

for Bioprodukter og Bæredygtig Bioenergi.

sat fokus på Aalborgs læringsmodel.. Til at udarbejde
kriterierne er der etableret et samarbejde med Scott

Nye danske forskningscentre

Barge, Harvard University Graduate School of Education.

I juni åbnede Aalborg Universitet forskningscentret

Certificeringen forventes gennemført af en internatio-

Build.aau, som er et resultat af fusionen mellem Aalborg

nal akkrediteringsinstitution.

Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut. Build.
aau samler 300 forskere inden for byggeri og fysisk

Nordjysk samarbejde  

planlægning og er dermed landets største på sit om-

I Nordjylland indgik Aalborg Universitet med virkning fra

råde.

1. oktober en 5-årig samarbejdsaftale med professionshøjskolen University College Nordjylland. På uddannel-

Fokus på Asien

sessiden betyder aftalen blandt andet, at de to parter

Aalborg Universitet øgede i 2008 indsatsen i Asien via et

samarbejder om at skabe bedre sammenhæng mel-

nyt AAU Asia Centre. Målet er at styrke relationerne til

lem de to institutioners studiestruktur og om at sikre

udvalgte asiatiske universiteter og tiltrække flere asiati-

videreuddannelsesmuligheder for professionsbachelorer

ske betalingsstuderende samt at øge mulighederne for

til kandidat- og masterniveau. Ligeledes vil meritafta-

nordjyske virksomheders samarbejde med Asien sammen

ler sikre mulighed for eksempelvis overgang af ophørte

med en partner på Aalborg Universitet. Den officielle

studerende fra universitetet til professionsbachelorud-

åbning af Asia Centre fandt sted i september. Aalborg

dannelser.

Universitet har indgået nye samarbejdsaftaler med
kinesiske universiteter, om forskning og studenter- og

På forsknings- og udviklingssiden forventes samarbejde

ph.d.-udveksling.

om udviklings- og formidlingsprojekter. Endvidere kan
professionshøjskolens undervisere indskrives til en forskeruddannelse ved Aalborg Universitet.

I oktober åbnede Aalborg Universitets Center for Teleinfrastruktur (CTIF) en afdeling i YOKUSUKO Research
Park tæt på Tokyo, Japan. Før 2008 fandtes der allerede

Aalborg Universitet København

CTIF-afdelinger i Aalborg, Rom og Kolkata (Calcutta).

I København har universitetet arbejdet på at videreud
vikle Copenhagen Institute of Technology i tæt samar

Ny uddannelse: ArT

bejde med Ingeniørhøjskolen i København, blandt andet

Aalborg Universitets nye uddannelse i oplevelsestek-

med indgåelse af nyt lejemål i Ballerup, igangsætningen

nologi Art & Technology (ArT) blev oprettet under Det

af nybyggeri og opstart af yderligere uddannelser.

Humanistiske Fakultet. Uddannelsen trækker på kræfter
fra alle tre fakulteter, men hovedsageligt fra uddan-

Nyt i København er også, at Center for Teleinfrastruk-

nelserne/forskningsområderne inden for Arkitektur og

tur (CTIF) har etableret en forskningsafdeling, der skal

Design samt Humanistisk Informatik.
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Utzon Center
Den 28. maj blev Utzon Centeret på Aalborgs havnefront indviet. Utzon Centeret skal i samarbejde med
Aalborg Universitet tilskynde fremtidige generationer af arkitekter og designere til at fabulere og
skabe. Der tilbydes et dynamisk, stimulerende miljø
med faciliteter til bl.a. forskning, debat, udstilling
samt fysisk realisering af designidéer.
Utzon Centeret skal på flere måder være et forum
og en katalysator for udviklingen af innovativ og
human tænkning inden for arkitektur og design – og
det både lokalt, nationalt og internationalt.
Aalborg Universitet har lejet sig ind i en del af Utzon Centeret, og især AAU’s uddannelse inden for
Arkitektur & Design vil få et særligt tilhørsforhold
til den unikke bygning, som også rummer en kvalitetscafe.
Utzon Centeret skal udvikle sig til et kreativt samlingssted, som både kan inspirere studerende og
forskere samt formidle arkitektur og design til et
bredere publikum.
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Miljøtiltag

Økonomi

I 2008 blev der nedsat et miljøudvalg med repræsen-

Økonomistyring

tanter fra ledelsen, fakulteterne, Teknisk Forvaltning og

I løbet af 2008 er der blevet etableret fire økonomicen-

Studentersamfundet. Miljøudvalget har udarbejdet en

tre, som skal sikre en ensartet, sammenhængende og

vision og politik for miljøarbejdet på Aalborg Universi-

gennemsigtig økonomistyring på universitetet. Der er et

tet.

økonomicenter på hvert af de tre faglige hovedområder
og et fælles center for administrationen, biblioteket og

Ny personalepolitik

bygningsområdet. Desuden har universitetet udarbejdet

Aalborg Universitet kunne i begyndelsen af 2008 præ-

en handlingsplan for for- bedret projekthåndtering, lige-

sentere en ny personalepolitik samt en række reviderede

som der er anskaffet et nyt rapportgenereringsværktøj;

personalepolitiske aftaler. Der blev blandt andet udviklet

Qlik View.

værktøjer til medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler
og gennemført en medarbejdertilfredshedsundersø-

Egenkapital

gelse i administrationen. Dermed er der blevet opstillet

I forbindelse med fusionen af SBi og Aalborg Universitet

overordnede rammer, som de lokale samarbejdsudvalg

pr. 1. januar 2008 er de samlede fusionsomkostninger

efterfølgende skal udmønte lokalt.

på i alt ca. 12 mio. kr. belastet direkte på universitetets
egenkapital.

Der blev fastlagt et ”code of conduct” for god ledelsespraksis, som opstiller retningslinjer og standarder for

Omkostningerne omfatter i alt væsentligt de udgifter

god ledelse på universitetet.

der må påregnes afholdt i tilslutning til den planlagte
flytning af SBi’s aktiviteter –herunder reetablering af de

Aalborg Universitet arbejder aktivt med ligestilling. I

fraflyttede lokaler til den standard som er krævet i SBi’s

2008 blev der gennemført en ligestillingsundersøgelse

nuværende lejekontrakt.

blandt det videnskabelige personale, som mundede ud i
en ligestillingskonference sidst på året.
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Aalborg Universitet Esbjerg
Aalborg Universitet har i 2008 arbejdet med planer
for fremtidens campus i Esbjerg. Aalborg Universitet blev således bedt om at komme med et bud på,
hvad AAU kan tilbyde, hvis universitetet skal stå for
den samlede universitetsdrift i Esbjerg.
Aalborg Universitets tilbud indeholdt bl.a. udbud af
Idræt, Jura og Arkitektur & Design samt en række
kandidatoverbygninger på professionsbacheloruddannelserne. Tilbuddet omfattede endvidere opbygningen af et internationalt stærkt forskningsområde inden for energiteknologi, ligesom der vil blive
opbygget forskningsområder til at understøtte de
øvrige uddannelser.
I planen for fremtidens universitet i Esbjerg ligger
også visionen om et forbedret universitetsmiljø
med cafeer, fredagsbar, sportsfaciliteter samt flere
opholds- og studierum.
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Forskning i fokus

Nanoteknologi
Miljøet og forbrugerne bliver de store vindere, hvis
et nyt forskningsprojekt indfrier løfterne og erstatter tunge dele i biler og fly med lettere materialer.
Aalborg Universitet står i spidsen for en tre-årig
satsning, der fordrer samarbejde på tværs blandt
bilfabrikker, flyproducenter og rumindustrien.
Projektet har titlen ”Nanotough”, og som navnet antyder, vil forskerne bruge naturens egne
nano-partikler til at udvikle mere hårdføre plastmaterialer. Målsætningen er at vende op og ned på
konstruktionen af en række kendte produkter, hvor
der i dag bruges metaller eller plast. Det fire-årige
danske projekt giver mulighed for at føre viden ud
i danske virksomheder. Forskellige virksomheder vil
have forskellige indfaldsvinkler til disse materia
ler, afhængig af om de producerer vindmøllevinger,
radiator-ventiler, kabler eller flydele.
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Bioteknologi
Aalborg Universitets satsning på biotek og bioenergi
fik et stort skulderklap i form af næsten 17 millioner
kroner til udviklingen af et CO2-neutralt bio-raffinaderi.
Bevillingen er blevet givet til udviklingen af et CO2neutralt, integreret bioraffinaderi, hvor forskerne
skal udvikle koncepter, hvor man udnytter alle komponenter i bio-produkterne.
Fremtiden inden for biotek og bioenergi ligger i at
kunne kombinere mange forskellige processer og få
mest muligt ud af produkterne. På nuværende tidspunkt er teknologien ikke udviklet nok til at kunne
anvendes kommercielt. Dette skal de kommende års
satsning i bioenergi blandt andet råde bod på.
AAU’s forskergruppe i biotek og bioenergi satser
generelt på bredt samarbejde med øvrige virksomheder samt andre danske og udenlandske universiteter.

Energi
Forskere på Aalborg Universitet modtog i 2008
sammen med en række partnere godt 10 millioner
kroner over de næste tre år til et stort projekt med
fokus på vindmøller.
For at havvindmøller skal kunne blive konkurrencedygtige i sammenligning med andre energikilder,
er der en række forhold, som er nødt til at blive
forbedret. Visionen er at skabe mere kost-effektiv
energi, blandt andet fordi man vil kunne undgå
konservative mølledesign. Viden om usikkerhederne i
de væsentligste vindmøllekomponenter er vigtig og
vil være med til at kunne reducere omkostningerne
og give større pålidelighed. Begge disse effekter
er afgørende for, at især havvindmøller kan blive
konkurrencedygtige.
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FAGLIGE RESULTATER
Målopfyldelse

Faglige resultater

Universitetet indgik i 2007 en ny udviklingskontrakt med

Tabellen herunder giver et overblik i udviklingen fra 2007

Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi gælden-

på en række udvalgte områder af uddannelsesmæssig

de for perioden 2008 – 2010. Dermed er 2008 det første

og forskningsmæssig karakter:

år, hvor der afrapporteres på kontrakten.

20

af 2010.

15

Afrapporteringen efter første år med denne nye kon-

10

25 mål er opfyldt eller forventes opfyldt i 2010.

»	3 mål er delvis opfyldt eller forventes delvis opfyldt i

5
0

2010.
»	2 mål er ikke opfyldt eller forventes ikke opfyldt i
2010.

-5
-10
-15
-20
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Ekstern virksomhed 25 %

»

Forskningspublikationer 4 %

trakt viser at:

Ph.d. grader 27 %

ling betyder, at det kan forventes opfyldt ved udgangen

Ph.d. optag 32 %

på nuværende tidspunkt, men at den nuværende udvik-

25

Bachelorer 3 %

mål, der er vurderet grønt, ikke nødvendigvis er opfyldt

30

Kandidater 6 %

fyldt ved kontraktens udgang i 2010. Det betyder at et

STÅ 3 %

– med den nuværende udvikling – vil kunne forventes op-

35

KOT-optag -16 %

I vurderingen af målopfyldelsen fokuseres på, om målet

Uddannelsesmæssige resultater 2008

Ph.d.-grader

I 2008 kunne Aalborg Universitet optage nye studerende

127 ph.d.-studerende opnåede en ph.d.-grad i 2008. Det

på en række nye uddannelser:

udgør en stigning på 27 % i forhold til 2007.

»	Art and Technology (Oplevelsesdesign).
»	Biologi.

Samtidig er optaget af ph.d.-studerende steget de

»	Kandidatuddannelse i Klinisk videnskab og teknologi.

seneste år. Alene fra 2007 til 2008 er optaget steget
fra 142 til 187. Den samlede fremgang svarer til 32 %,

Universitetet oplevede – på lige fod med resten af uni-

og der er tale om en fremgang for alle fakulteter. Det

versitetssektoren – et rekordoptag i 2007, men ligeledes

er også klart at, en vækst i optaget giver forventning til

en nedgang i optaget i 2008. For Aalborg Universitet

en stigning i antallet af ph.d.-grader. Dermed opnås et

var nedgangen på 16 %, hvilket ligger lige over gen-

større rekrutteringsgrundlag for de øvrige videnskabeli-

nemsnittet for sektoren. En af de væsentlige årsager til

ge stillinger samt en øget vidensdeling til det omgivende

ændringen skal ses i lyset af den større tilgang i 2007.

samfund fra de ph.d.-ere, der ansættes i virksomheder

Optagelseskravene til mange af universiteternes ud-

og offentlige organisationer.

dannelser blev ændret fra 2007 til 2008, hvorfor mange
studerende valgte at søge ind i 2007 frem for at søge

Ph.d.-grader og -optag udgør to af de i alt 30 mål i ud-

ind i 2008 med dertil højere adgangskrav. Universitets

viklingskontrakten og vurderes nærmere i afsnittet om

optag i 2008 gennem Den Koordinerede Tilmelding var på

målrapporteringen.

2.018 personer.

Eksternt finansieret forskning
Universitetet tildeles blandt andet midler ud fra antallet

Universitetets tilskudsfinansierede aktiviteter er steget

af producerede studenterårsværk (STÅ). Ligesom de

med 25 % i forhold til 2007 og udgør 18 % af de samlede

foregående år oplevede universitetet i 2008 en vækst i

indtægter.

STÅ-produktionen og kunne notere 8.115 studenterårs
værk.

Den eksterne virksomhed kan overordnet opdeles på
en række finansieringskilder der omfatter statslige

Antallet af personer, der er blevet tildelt en grad, er

indtægter, EU midler, private indtægter, indtægter

også steget i 2008. 3 % flere bachelorer og 6 % flere

fra kommuner og amter samt øvrige udlandske midler.

kandidater i forhold til 2007.

Sammenlignet med 2007 er der to klare tendenser: De
statslige indtægter, midler fra private virksomheder
og fonde samt indtægter fra kommuner og amter er
i vækst, mens der har været en nedgang for de øvrige
finansieringskilder.
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Væksten i de statslige midler skyldes primært tilgang af

Der har været en nedgang for EU midlerne på 7 mio. kr.

aktiviteten fra Statens Byggeforskningsinstitut på 33

svarende til 16 %. EU midlerne udgør 12 % af de til-

mio. kr. samt overheadreformen fra 2008, som ændrer

skudsfinansierede aktiviteter. Omfanget af EU midler lig-

overhead fra 20 % til 35 %, hvilket svarer til 18 mio. kr. De

ger dog stadig over niveauet fra 2005 og 2006, som på

private indtægter er steget fra 56 mio. kr. til 67 mio. kr.

det tidspunkt var det højeste niveau, som universitetet

svarende til 20 %. Det er især indtægter fra de private

havde oplevet. Samtidig kan det konstateres at projekt-

fonde der er i vækst. De private midler udgør 22 % af de

tilgangen fra EU stiger en anelse. Projekt til- og afgang

tilskudsfinansierede aktiviteter. Indtægterne fra kommu-

er en af de parametre som universitetet anvender til

ner og amter er steget med 3 mio. kr. og udgør 12 mio. kr.

at vurdere udviklingen for de enkelte finansieringskilder.

Det svarer til 4 % af den samlede aktivitet.

Indtægterne fra det øvrige udland er faldet fra 10 mio.
kr. til 8 mio. kr. og udgør ca. 3 % af de samlede tilskudsfi-

Omvendt belastes de statslige indtægter stort set
tilsvarende, da overheadreformen indebærer, at driftstilskuddet til bygningsoverhead bortfalder.

Åbning i oktober af Aalborg Universitets nye Center
for TeleInfrastruktur i Japan i Yokusuko Research
Park nær Tokyo.
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nansierede aktiviteter.

Personale

2008 har der været lagt særligt vægt på kønsfordelin-

Universitetet oplevede i 2008 en vækst i antallet af

gen og aldersfordelingen. Fokus på aldersfordelingen for

medarbejdere på 5 %. Det betyder, at antallet af må-

det videnskabelige personale er vigtigt, da den viser, at

nedslønnede nu er oppe på 2.120 personer.

der på nogle af fakulteterne er en høj gennemsnitsalder
for professorer og lektorer, hvorfor fakulteterne al

Blandt det videnskabelige personale er der blandt andet

lerede nu skal foretage vurderinger omkring et generati

sket en tilgang over gennemsnittet i antallet af profes-

onsskifte.

sorer og ph.d.-studerende. Dog har der ikke været en
vækst i antallet af adjunkter. Adjunkterne udgør rekrut-

Ligestilling har været i fokus på universitetet i 2008.

teringsgrundlaget for lektor-stillinger.

Der blev gennemført en ligestillingsundersøgelse blandt
universitetets videnskabeligt ansatte. I afsnittet om

Universitetet følger udviklingen i personalebestanden

målrapportering gennemgås ligestilling yderligere.

hen over året gennem kvartalsrapporter, der udover
personale også har fokus på økonomi og studerende. I
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FINANSIELLE RESULTATER
Årets resultat

Indtægter

Aalborg Universitet omsatte i 2008 for 1.685 mio. kr.,

Størstedelen af universitetets indtægter er de statslige

hvilket er en stigning på 189 mio. kr. i forhold til 2007,

tilskud, der udgør cirka 3/4 af de samlede indtægter.

svarende til 12,6 %. Særligt de tilskudsfinansierede

Statstilskuddet inkluderer blandt andet statens tilskud

områder har oplevet en vækst i løbet af 2008 med 25 %

til forskning og forskeruddannelse samt taxameter-ind-

i forhold til 2007.

tægter udløst på baggrund af de studerendes aktiviteter. Andelen af indtægter fra eksterne kilder er steget

Årets resultat er på 8,4 mio. kr. Dette er lavere end

fra 16 % i 2007 til 18 % i 2008. Dette er hovedsagligt

2007-resultatet, hvilket hovedsagligt skyldes de finan-

midler fra eksterne kilder i forbindelse med deltagelse

sielle poster. Resultatet af den ordinære drift var 15,7

i forskningsprojekter. 7 % af indtægterne kommer fra

mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. højere end det foregående

salg af varer og tjenesteydelser, hvilket hovedsagligt er

år.

deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse og anden kursusvirksomhed. Den resterende

i mio. kr.

Regnskab Regnskab Budget 08

procent er finansielle indtægter.

07

08

Indtægter

1.504,8

1.694,3

1.596,0

i mio. kr.

Omkostninger

1.486,4

1.685,8

1.596,0

Statstilskud

18,4

8,4

0,0

Resultat

2008

2007

1.258,7

1.142,8

Salg af varer og tjenesteydelser

126,3

113,6

Tilskudsfinansierede aktiviteter

300,0

239,8

Ordinære driftsindtægter i alt

1.685,0

1496,2

Egenkapital
Egenkapitalen inklusive statsforskrivninger er netto ste-

Andre driftsposter

0,1

0,1

get med ca. 3 mio. kr. Udover det realiserede overskud er

Finansielle indtægter

9,2

8,5

1.694,3

1.504,8

egenkapitalen påvirket af fusionen med SBi, dels positivt
i form af SBi’s egenkapital pr. 1. januar 2008 og dels re-

Indtægter i alt

duceret med hensættelse til påregnede fraflytnings- og
reetableringsomkostninger.

i 1.000 kr.

2008

2007

Egenkapital primo

94.090

75.694

Reguleringer til egenkapitalen primo

-6.398

0

Bunden opsparing

11.900

0

Overført årets resultat (eksklusive bunden opsparing)

-3.451

18.396

Statsforskrivninger

81.364

80.000

177.505

174.090

Egenkapital

Total egenkapital ultimo
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Omkostninger

Indtægter

Universitetets største omkostningspost er persona-

1%

leomkostninger, der tegner tæt ved 2/3 af de samlede
omkostninger.

18 %

Udviklingen i universitetets omkostninger er vist i ne7%

denstående tabel:
i mio. kr.

2008

2007

1.047,4

920,0

Husleje

220,9

205,8

Andre forbrugsomkostninger

348,1

302,5

Andre driftsomkostninger

15,3

22,4

Af- og nedskrivninger

37,7

33,5

Ordinære driftsomk. i alt

1.669,3

1.484,2

Finansielle omkostninger

16,5

2,2

1.685,8

1.486,4

Personaleomkostninger

Omkostninger i alt

74 %

Statstilskud

Salg af varer og tjenester

 Tilskudsfinansierede akt.

Øvrigt

Omkostninger
1%

2%

1%

21 %

13 %

62 %

Personaleomkostninger

Husleje

Andre forbrugsomk.

Andre driftsomkostninger

Af- og nedskrivninger

 Finansielle omkostninger
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KOMMENDE
UDFORDRINGER
Efter bestyrelsens beslutning i 2008 om at forlænge

Langt de fleste af de videnskabelige ansatte har et

rektors ansættelse, har rektoratet opstillet en række

tilfredsstillende publiceringsomfang, men mange af

fokusområder for de kommende år, som skal supplere

publikationerne ville kunne publiceres i højere rangerede

eller præcisere de indsatsområder, som er udpeget i

tidsskrifter. Samtidig antages det, at der er rum for

strategiplanen og udviklingskontrakten. Det drejer sig

forøgelse af publiceringsomfanget hos grupper af med-

om:

arbejdere, som har et relativt lavt publiceringsniveau.
Udfordringen er i de kommende år en fortsat forøgelse

»	Forøgelse af indtægtsgrundlag gennem øget STÅ-

af antallet af point i den nationale bibliometri, men med

produktion, øget publicering og forøgelse af eksterne

balance således, at en forøget publicering ikke sker på

indtægter

bekostning af STÅ-indtjening.

»	Øget internationalisering
»	Tilpasning til eksternt definerede krav

På ph.d.-området vil universitetet have fokus på en

»	Forbedret trivsel blandt ansatte og studerende

substantiel udvidelse i antallet af optagne studerende
gennem samfinansiering med eksterne kilder og tuition

Forøgelse af indtægtsgrundlaget

free ph.d.-studier, bl.a. for udenlandske forskerstude-

Som det første fokus vil universitetet have fokus på

rende – samt sikring af en høj gennemførelsesprocent.

indtægtsgrundlaget. Indtægtsgrundlaget for universiteternes basisforskning vil fremover formentlig afhænge

Øget internationalisering

af studieeffektivitet, antallet af point fra forsknings-

Der har i 2008 været stigende opmærksomhed

publikationer og de eksterne forskningsindtægter, med

på de danske universiteters placering på det interna

særlig vægt på internationale forskningsindtægter og

tionale uddannelsesmarked, og universiteternes interna-

ph.d.-produktionen.

tionale rankingplaceringer.

Aalborg Universitet vil særligt bestræbe sig på at øge

Aalborg Universitet vil vægte internationalisering ved

STÅ-indtjeningen for vore ordinære studerende med

at forøge antallet af internationale studerende fra EU-

målsætninger om forøgelse af optag og mindskelse af

lande. Aalborg Universitet er det danske universitet, der

frafald. Hertil kommer øget fokusering på færdiggørelse

har flest engelsksprogede masteruddannelser, og det

på normeret tid og dermed øget færdiggørelsestaksa-

bør i højere grad udnyttes til rekruttering af internatio-

meter.

nale studerende. Forøgelse af antallet af EU-studerende
vil blandt andet tilføre universitetets uddannelser

En stadig stigende andel af forskningsmidlerne udsæt-

kulturel bredde og forberede de danske studerende på

tes i konkurrence, hvilket betyder, at det er nødvendigt

en erhvervskarriere på et arbejdemarked, præget af en

kontinuerligt at øge andelen af forskningsmidler, der

tiltagende globalisering.

indhentes via konkurrence såvel nationalt som internationalt. Her er udfordringen at få videreudviklet kvalifi-

Eksterne omgivelsers krav

cerede administrative støttefunktioner som back-up til

Der skal i løbet af to-tre år ske en akkreditering af

videnskabeligt personale, der søger ekstern finansiering

samtlige uddannelser ved Aalborg Universitet. Orga-

– ikke mindst i forbindelse med EU-ansøgninger.

niseringen af dette omfattende arbejde er etableret,
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men der forestår en række opgaver i forhold til sikre
systematisk datagenerering og løbende opfølgningsprocedurer i forhold til akkrediteringsresultaterne.

Kvalitetsstyring
Det overordnede formål med styrkelse af kvalitetsstyringen er at kvalificere ledelsesinformationen på institut-, hovedområde-, rektorats- og bestyrelsesniveau.
De væsentligste udfordringer i denne sammenhæng er
etablering af et økonomistyringssystem og udarbejdelse
af kvalitetssikringshåndbøger, der definerer procedurer
for forvaltningen i såvel den administrative som den
akademiske streng.
På det pædagogiske område arbejdes der med etablering af et system til certificering af problembaseret læring, samt udvikling af problembaseret læring relateret
til IKT og e-læring, ligesom der arbejdes på at forbedre
mulighederne for tværfaglige aktiviteter.

Forbedret trivsel
Stigende krav udefra og indefra medfører pres på personaleressourcerne. Medarbejdernes trivsel og fortsatte udvikling af systematiske ledelsesinstrumenter er
derfor i fokus. Der vil i 2009 blive gennemført en trivselsundersøgelse på universitetet som helhed med henblik på at kunne opstille handlingsplaner, forøget trivsel
blandt medarbejderne, blandt andet ved at give de lokale
samarbejdsudvalg bedre grundlag for at udforme lokale
trivselsfremmende politikker.
formindskelse af medarbejderes arbejdspres skal ske i
En målsætning er, at de tre faglige hovedområder

tæt samarbejde med lederne for de respektive hoved-

udarbejder planer for prioritering of effektivisering af

områder.

arbejdet på deres respektive områder. Dette forventes blandt andet at kunne ske gennem organisatoriske

Det vil blive arbejdet med at forbedre de studerendes

forenklinger, samkøring af fag, der udbydes på tværs

forhold på campus i tæt samarbejde med Studenter-

af uddannelser og reduktion af antallet af eksamener.

samfundet om blandt andet cafemiljøer, mødesteder og

Den mere specifikke bestræbelse på prioriteringer og

studenterarbejdspladser.
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Målrapportering
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Målrapportering på udviklingskontrakten 2008-2010
Xxxxxxxx
Nærmere analyse Xxxxxx
af udvalgte
xxxxx mål
xxx
Xxxx xxxx xx
Xxxxx xxx xxxxxxxx
Xxxxxx

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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MÅLRAPPORTERING
Målrapportering på
udviklingskontrakten 2008-2010
Aalborg Universitet har for perioden 2008-2010 indgået
en udviklingskontrakt med Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling. Udviklingskontrakten indeholder
mål for forskning, uddannelse, formidling og myndighedsbetjening.
Udviklingskontrakten er 3-årig og indeholder 30 slutmål
ved udgangen af 2010. Målrapporteringen udarbejdes
for alle mål årligt, for at ledelsen kan følge udviklingen
og vurdere, om der kræves et ændret ledelsesmæssigt
fokus eller særlig indsats på området.
I følgende målrapportering er således indeholdt resultaterne for 2008 samt en redegørelse for de initiativer,
der er foregået i løbet af året.
Målrapporteringen bliver tilføjet en kategori af status –
rød, gul eller grøn.

 Rød betyder, at målet ikke er opfyldt, eller at udviklingen er kritisk i forhold til det samlede måltal.
Dette kræver en ledelsesmæssig indsats, hvis målet
skal opfyldes.
 Gul betyder, at målet ikke er nået, men dog vurderes
at kunne blive opfyldt, hvis der rettes fokus mod
området. Dette kræver ledelsens opmærksomhed.
 Grøn betyder, at målet for det pågældende år er
opfyldt, og dermed forventes det samlede mål for
kontraktperioden at blive opfyldt.

Resultat 2008
Målrapporteringen for 2008 fordeler sig således:
 25 mål er markeret grønne.
 3 mål er markeret gule.
 2 mål er markeret røde.
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Mål 1

Mål
I 2006 registrerede Aalborg Universitet 1.930 videnskabelige publikationer i
VBN/PURE. SBi registrerede i 2006 124
videnskabelige publikationer.
Mål: I perioden fra 2008-2010 vil Aalborg
Universitet registrere 6.000 videnskabelige publikationer ligeligt fordelt over
perioden.

Initiativer

Målopfyldelse

Ledelsen indførte i 2006 en intern
fordelingsnøgle af basisforskningsmidlerne. I denne fordeling indgår bl.a. en
vurdering af antallet af forskningspublikationer registreret i VBN af universitetets forskere.

I 2008 blev der registreret 2412 videnskabelige publikationer i VBN/PURE.
Dette er en stigning på 17 % siden 2006.

Indførslen af fordelingsnøglen skal bl.a.
ses i sammenhæng med Forsknings- og
Innovationsstyrelsens bibliometriske
model, der kommer til at få betydning
for universiteternes fremtidige tilførsel
af midler.

Mål 2

Universitetsbiblioteket har i løbet af
året informeret institutterne om den
bibliometriske model og vigtigheden af
at få indberettet forskningspublikationer i VBN. Flere institutter har indført
kvartals-deadlines og ændret i publiceringsstrategien, således at forskere i
højere grad forsøger at publicere i mere
prestigefyldte tidsskrifter og forlag.
På Aalborg Universitet var 209 af de
videnskabelige medarbejdere ekskl.
ph.d.-studerende i 2006 udenlandske
forskere (svarende til 23 %).

Det tilstræbes, at universitetet har
internationale forskningsmiljøer.
Opslag til faste forskerstillinger opslås
internationalt.

Mål: I 2010 vil Aalborg Universitet fastholde at have mindst 209 udenlandske
forskere konstant igennem perioden.

I 2008 er andelen af udenlandske forskere 25 %, svarende til 240 ud af 968.
På fakulteter ser fordelingen af udenlandske forskere således ud:
» HUM: Andelen af udenlandske forskere er 10 % svarende til 11 ud af
109 forskere.
» SAMF: Andelen af udenlandske forskere er 5 % svarende til 8 ud af i alt
160 forskere.
» INS: Andelen af udenlandske forskere
er 32 % svarende til 221 ud af i alt
699 forskere.
Det betyder, at der ca. er 15 % flere
udenlandske forskere på AAU i 2008 end
i 2006.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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Mål 3

Mål

Initiativer

Målopfyldelse

Aalborg Universitet havde i 2006 159
udenlandske ph.d.-studerende (svarende
til 30,5 %).

Aalborg Universitet har haft et øget
fokus på optaget af ph.d.-studerende, jf.
kontrakt indgået med Videnskabsministeriet om ph.d.-optag ( jf. mål 6).

Antal indskrevne udenlandske ph.d.studerende udgør i 2008 220 ph.d.-studerende (alle finansieringskilder). Der er
dermed sket en vækst på 38 % i antallet
af indskrevne udenlandske ph.d.-studerende, såvel lønnede som ulønnede.

Mål: Aalborg Universitet vil øge antallet
af udenlandske ph.d.-studerende til 225
i 2010, jævnt stigende gennem perioden.

For at øge optaget er der indført et
princip om færre lønnede og flere
samfinansierede ph.d.-stipendier. Det
betyder, at der i 2009 vil blive indskrevet
flere udenlandske ph.d.-studerende på
ikke fuldt finansierede stipendier.

Mål 4

Det bemærkes, at mål 3 korrigeres til, at
AAU i 2006 havde indskrevet 159 udenlandske ph.d.-studerende, heraf var de
92 ph.d.-studerende aflønnede, hvilket
svarer til 30,5 %.

I 2006 havde Aalborg Universitet
tilskudsfinansierede aktiviteter for
EU-midler på 32 mio. kr. og SBi for 1,8
mio. kr.

Mål 5

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg
Universitet fastholde et konstant niveau
i EU-tilskudsfinansierede aktiviteter
for 110 mio. kr., som tilstræbes jævnt
fordelt over årene.

I 2006 havde Aalborg Universitet tilskudsfinansierede aktiviteter for øvrige
danske og udenlandske private midler på
65,4 mio. kr. og SBi for 11,6 mio. kr.
Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg
Universitet udføre tilskudsfinansierede aktiviteter for øvrige danske og
udenlandske private midler på 240 mio.
kr., som tilstræbes jævnt fordelt over
årene.
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På universitetet er det et prioriteret
indsatsområde at øge andelen af ekstern finansiering. Der er således fokus
på ansøgningsmuligheder og projektadministration, samt der lægges en andel
af overheadindtægterne ud til institutterne som incitament for at hjemtage
midler.

Af denne bestand var 132 lønnede udenlandske ph.d.-studerende, hvilket svarer
til 39 %.
På fakulteterne fordeler de lønnede
ph.d.-studerende sig således:
» HUM: 4 udenlandske ph.d.-studerende.
» SAMF: 6 udenlandske ph.d.-studerende.
» INS 122 udenlandske ph.d.-studerende.
I 2008 har universitetet opnået
tilskudsfinansierede aktiviteter for EUmidler på 36,3 mio. kr.

Der er etableret et Norddanmark EUkontor i Bruxelles, der kan bistå universitetet med råd og vejledning.
Jævnfør initiativer under mål 4.

I 2008 har universitetet udført tilskudsfinansierede aktiviteter for øvrige
danske og udenlandske private mider på
78 mio. kr.

Mål 6

Mål
Aalborg Universitets samlede ph.d.-optag for alle fakulteter var i 2006 120.
Mål: Aalborg Universitet har indgået
en kontrakt med VTU om meroptag på
ph.d.-uddannelserne i årene 2007-2010.
Aftalen har fastlagt et optag pr. år
på 229 ph.d.-studerende i 2008, 249
ph.d.-studerende i 2009 og 268 ph.d.studerende i 2010. Et afvigende større
eller mindre tal i et år indregnes i det
efterfølgende.

Initiativer

Målopfyldelse

Aalborg Universitet satser på samfinansierede stipendier for at få mest ud af
de midler, som er afsat til ph.d.-aktiviteter. Strategien indebærer, at optaget af
fuldt lønnede ph.d.-studerende vil falde,
men på længere sigt give plads til at
forøge den samlede produktion af ph.d.studerende uden, at omkostningerne
øges proportionalt.
De ph.d.-studerende følges tæt fx via
halvårs-evalueringer.

Universitetet har som helhed indskrevet
187 ph.d.-studerende i 2008 (alle finansieringsformer).

Mål 7

På INS, hvor størstedelen af ph.d.optaget skal finde sted, er alle institutter målstyrede på ph.d.-området. Der
arbejdes med at skaffe flere eksterne
kontakter, hvor der kan rekrutteres
kvalificerede ph.d.-studerende fra. Et
særligt indsatsområde er BRIC-landene.
I 2006 godkendte Aalborg Universitet 98
ph.d.-afhandlinger.
Mål: I perioden 2008-2010 vil universitetet godkende mindst 400 ph.d.-afhandlinger jævnt stigende i perioden.

Aalborg Universitet arbejder ihærdigt
for at øge samfinansierede stipendier.
Ud over forskerskoler ( jf. mål 8) er der
taget fat på at styrke bedømmelsen af
den ph.d.-studerende forud for indskriv
ning, og der vil blive iværksat tiltag for
at hjælpe den ph.d.-studerende med at
færdiggøre sin afhandling.

Mål 8

2008 satte rekord for antallet af godkendte ph.d.-afhandlinger. For at sikre
fortsættelsen af denne positive tendens, vil ph.d.-skolerne jævnligt følge op
på procedurer til sikring af kvalitet og
effektivitet i hele ph.d.-forløbet, således
at ph.d.-studerende færdiggør deres
uddannelse til tiden. Ph.d.-studieplanen
har været genstand for revidering og
opfølgning i hele 2008, således at planen
bliver et brugbart redskab til at styre
det treårige ph.d.-forløb med.
Der oprettes i kontraktperioden 3 ph.d.skoler, der omfatter de tre hovedområders forskeruddannelsesaktiviteter.
De tre hovedområder er Humaniora,
Samfundsvidenskab og Ingeniør-, Naturog Sundhedsvidenskab.

Målet er opfyldt

Etableringerne af ph.d.-skolerne blev
gennemført i 2008. Der er ansat en
ph.d.-skoleleder for hver ph.d.-skole, og
der er afholdt valg til ph.d.-udvalgene.

Tilgangen er pr. fakultet:
» HUM har indskrevet 21 ph.d.-studerende.
» SAMF har indskrevet 17 ph.d.-studerende.
» INS har indskrevet 149 ph.d.-studerende.
Dette punkt er udvalgt til nærmere
analyse.

I 2008 har fakulteterne godkendt 127
ph.d.-afhandlinger. Dette fordeler sig
med:
HUM: 9 ph.d.-grader.
SAMF: 13 ph.d.-grader.
INS: 105 ph.d.-grader.
Stigningen fra 2007-2008 var 29
ph.d.grader. En tilsvarende stigningstakt
i 2009 og 2010 vil indfri målet.

Der er oprettet 3 ph.d.-skoler for hhv.
Humaniora, Samfundsvidenskab og Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskab.

Oprettelsen af ph.d.-skoler er indført i
AAU’s vedtægter.

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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Mål 10

Mål 9

Mål

Initiativer

Primo 2007 var der på Aalborg Universitet ansat 9 kvindelige professorer.

Målopfyldelse

Der er i 2008 gennemført en ligestillingsundersøgelse af karrierevejene
for forskere ved universitetet, som
Mål: Aalborg Universitet vil i perioden
mundede ud i en række anbefalinger og
øge antallet af kvindelige professorer til handlingsplaner, der blev præsenteret
14 i 2010 gradvis stigende over perioden. på en ligestillingskonference sidst på
året.

Aalborg Universitet har pr. 31. december
2008 ansat 20 kvindelige professorer.

I 2005 kom 20 % af de nye studerende
fra hjem, hvor mindst en af forældrene
havde en lang videregående uddannelse. 80 % af de studerende i optaget
2005 på Aalborg Universitet er således
potentielle mønsterbrydere.

Basisundersøgelsen vil blive gennemført
i forbindelse med optaget 2009.

Mål: Aalborg Universitet vil arbejde for
at fastholde rekruttering af en stor
andel af mønsterbrydere. Der vil blive
gennemført en ny basisundersøgelse i
2009.

Aalborg Universitet er kendt for sin
læringsmodel, for at unge kan gennemføre uddannelsen når de er optaget, at
de hurtigt kommer i beskæftigelse, at
universitetet har et tæt samarbejde
med erhvervslivet og dermed kan tilbyde
konkrete projekter i projektarbejdet og
som uddannelsestilbud. Alle områder,
der har betydning for mønsterbrydning.
Der lægges vægt på tværfagligt
samarbejde mellem enkelte fakultets institutter og mellem fakulteterne. Dette
samarbejde er med til at videreudvikle
eksisterende uddannelser, men også til
at udvikle nye attraktive uddannelser.
Af mere markedsføringsmæssig karakter,
der kan have betydning for rekrutteringen af mønsterbrydere, kan nævnes:
» God mediedækning i det nordjyske og
dermed indvirkning på unge og deres
forældre.
» Brobygning, hvor gymnasieelever
prøver at være studerende i 3 dage.
» Åben-dør-politikken, hvor enhver
potentiel studerende kan følge livet
som studerende.
» Åbent hus arrangementer.
» Uddannelseskaravanen, hvor Aalborg
Universitet besøger landets gymna
sier. Bl.a. steder, hvor der traditionelt ikke er mange højtuddannede i
området.
» Universitarium, Dansk Naturvidenskabs Festival og Forskningens Døgn,
hvor der i øjenhøjde bliver kommunikeret og vist hands-on eksperimenter fra universitetets forskningsområder på en spændende og interaktiv
måde.
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Dette mål er udvalgt til nærmere
analyse.

Aalborg Universitet rekrutterer primært
fra Nord-, Vest- og Midtjylland.

Initiativer

60 %

På HUM har der de seneste år været
en positiv udvikling af gennemførselsprocenterne. Der er gennem flere år
arbejdet på en holdningsændring blandt
studerende og undervisere, således at
der arbejdes mod gennemførelse på
normeret tid. Der udbydes kurser til
specialevejledere og grupper vejledes
i clusters, således at den enkelte får
mere vejledningstid. Desuden har HUM
besluttet at udbyde pædagogiske
kurser til alle undervisere. I 2009 er der
afsat midler til, at ca. 20 % af medarbejderne kan deltage på pædagogisk
efteruddannelse.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt

444

SAMF

457

432

INS

550

613

Gennemførselsprocenterne i 2008 er
for universitetet samlet:
AAU:
Kandidat

65 %

Kandidat

338

På normeret tid

58 %

30 %

På normeret tid + 1 år

67 %

63 %

Udspecificeret på fakulteter ser det
således ud:
HUM:
Kandidat

På normeret tid + 1 år

» Gennemførsel og frafald.
» Bedre monitorering af studerende.
» Tættere kontakt til studerende, herunder studievejledning og personlige
samtaler med potentielle frafaldstruede.
» Revidering af forholdet mellem
ECTS-point og læringsmål.
» Mulighed for nye bedømmelsesformer.
» Ny schoolstruktur med fokus på
kvalitetsudvikling.

Bachelor
HUM

På normeret tid

53 %

21 %

På normeret tid + 1 år

66 %

61 %

SAMF:
Kandidat

40 %

Hvert fakultet har lagt en handlingsplan
for, hvorledes måltallet for gennemførselsprocenterne skal nås. Fakulteterne
vil i perioden have fokus på følgende
områder, der kan have indflydelse på
gennemførselsprocenterne:

Tallene for de enkelte fakulteter er:

På normeret tid

58 %

30 %

På normeret tid + 1 år

65 %

63 %

INS:
Kandidat

60 %

» Løbende strategier og tiltag til øget
rekruttering.
» Gennemførsel og frafald, bl.a. via
studievejledning.
» Kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne.
» Et godt studiemiljø.

Bachelor

På normeret tid

I 2007 dimitterede Aalborg Universitet i alt 2.834 dimittender, heraf 1.489
kandidater.

Bachelor

Kandidat

Mål: Aalborg Universitet vil arbejde for,
at gennemførelsesprocenterne gradvist
hæves til følgende niveauer i 2010:

Bachelor

Mål 12

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg
Universitet dimittere i alt 8.000 bachelorer og kandidater, heraf mindst 4.200
kandidater, jævnt stigende gennem
årene.

Fakulteterne vil i perioden have øget
fokus på følgende områder:

Bachelor

I 2006 dimitterede Aalborg Universitet i alt 2.339 dimittender, heraf 1.366
kandidater.

Målopfyldelse

Bachelor

Mål 11

Mål

På normeret tid

61 %

51 %

På normeret tid + 1 år

69 %

69 %
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Mål 13

Mål

Initiativer

I 2007 udbyder Aalborg Universitet 13
kurser og uddannelser i entrepreneurship, hvilket svarer til 272 ECTS.

WOFIE (Workshop For Innovation og Entrepreneurship) er et tilbud om undervisning og vejledning i entrepreneurship
til alle kandidatstuderende i form af et 4
dages kursusforløb. WOFIE blev afholdt
første gang i 2008 og 450 kandidatstuderende deltog. Workshoppen vil blive
udbudt igen i 2009 til alle kandidatstuderende ved Aalborg Universitet.

Mål: Aalborg Universitet vil i perioden tilbyde alle kandidatstuderende undervisning eller vejledning i entrepreneurship
og innovation.

Herudover opererer forskellige uddannelser med særskilte kurser i innovation
og forretningsudvikling for kandidatstuderende. Det overvejes, om de skal være
tilbud til samtlige kandidatstuderende.
Flere af universitetets undervisere har
deltaget i UAU (Uddannelse af Undervisere) inden for iværksætteri og innovative undervisningsprocesser. Kurset
sikrer kompetente undervisere indenfor
iværksætteri og innovation.

Målopfyldelse
Aalborg Universitet udbyder løbende
forskellige former for kurser, camps
og konferencer til kandidatstuderende,
hvor innovation og entrepreneurship er
indeholdt.
I marts 2008 blev der afholdt den første
Workshop om Innovation og Entrepreneurship, kaldet WOFIE, hvor der deltog
450 studerende. Rektor har opfordret
studieledere til at planlægge studieplanen, således at studerende har mulighed
for at deltage.
For undervisere har der været afholdt
to 2-dages seminarer og to enkelt kursusdage, hvor 110 har deltaget.

Mål 14

Af øvrige iværksætteraktiviteter kan
nævnes iværksættertræning med
mentor, Global InnoEvent, Real time innovation, Grundfos Challenge og Global
Entrepreneurship Week.
3 % af kandidaterne fra Aalborg Universitet har etableret egen virksomhed.
Aalborg Universitet vil i perioden motivere flere studerende til at etablere
egen virksomhed. I 2006 gennemførte
26 studerende eller nyuddannede
kandidater et iværksætterforløb på
universitetets inkubatorer med henblik
på at etablere egen virksomhed.
Mål: I perioden 2008-2010 vil mindst 100
studerende og nyuddannede gennemføre et inkubatorforløb.
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Universitetets inkubatorordning bygger
på to projekter, der er søgt igennem
Vækstforum Nordjylland. Projekterne
er endnu ikke endeligt godkendt ved
Erhvervs- og Byggestyrelsen. Det forventes, at der i løbet af foråret 2009 vil
være en afklaring om bevilling på begge
projekter.

I 2008 har 15 nyuddannede deltaget i
universitetet inkubatorforløb.
Der er etableret to nye inkubatorer på
institutter i 2008, således der nu er i
alt 10 inkubatorer på AAU. Der arbejdes
kontinuerligt med at etablere nye inkubatorer på yderligere institutter.

På campus i Esbjerg kører inkubatorakI 2009 og 2010 skal 85 nyuddannede deltiviteter under organisationen Internatage i inkubatorforløbet for at opfylde
tional Danish Entrepreneurship Academy målet.
(IDEA).

Mål 15
Mål 16
Mål 17

Mål

Initiativer

Målopfyldelse

I 2006 sendte Aalborg Universitet 450
studerende på et udlandsophold, hvilket
svarer til en tredjedel af årets kandidatproduktion. Aalborg Universitet modtog
i 2006 460 gæstestuderende fra udenlandske samarbejdsuniversiteter og 190
udenlandske kandidatstuderende.

Aalborg Universitets Internationale Kontor har stået for at afholde informations- og vejledningsmøder for studerende, der er interesserede i at komme
på studie- eller praktikophold. Der bliver
løbende informeret om ledige studie- og
praktikophold, legater hertil o.l.

I 2008 sendte universitetet 332
studerende på udlandsophold som en
integreret og meriterende del af deres
uddannelse. 180 studerende tog på studieophold på et udenlandsk universitet
og 152 drog på praktikophold.

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg Universitet hvert år sende 500
studerende på udlandsophold af 3-9
måneders varighed som en integreret
og meriterende del af deres uddannelse.
Desuden vil Aalborg Universitet hvert
år i perioden modtage 500 udenlandske
studerende til meriterende studieophold
på Aalborg Universitets bachelor- og
kandidatuddannelser fra samarbejdsuniversiteter af høj kvalitet.

Forklaringen på, at universitetets
studerende rejser mindre på udlandsophold, kan være ministeriets indførsel af
udlandsstipendieordningen, hvor danske
studerende kan tage en hel masteruddannelse i udlandet uden at skulle betale
tuition fee.

I 2007 udbød Aalborg Universitet ca. 60
uddannelser på engelsk.

AAU er et netværksuniversitet, der
samarbejder med internationale universiteter, virksomheder og organisationer om uddannelse og forskning. Ved
at udbyde universitetets uddannelser
på engelsk kan dygtige internationale
studerende tiltrækkes fra udlandet.
Dette giver et internationalt studiemiljø
og et potentielt rekrutteringsgrundlag
til ph.d.-området.

Aalborg Universitet udbyder fortsat ca.
60 uddannelser på engelsk.

Der blev i 2008 etableret en ny hjemmeside om kvalitetssikringen på universitetet: www.kvalitetssikring.aau.dk. På siden
kan alle følge med i bl.a. studenterevalueringerne.

AAU monitorerede uddannelseskvaliteten i 2008, og alle evalueringer ligger
tilgængelige på nettet.

Mål: Aalborg Universitet vil i perioden
fastholde antallet af hele uddannelser
på engelsk.

I 2007 implementerede Aalborg Universitet et evalueringsredskab på alle
studier og semestre. Aalborg Universitet vil efter hvert semester bruge
evalueringsredskabet til at monitorere
uddannelseskvaliteten på alle ordinære
uddannelser på universitetet.

Målet er opfyldt

Aalborg Universitet modtog i perioden
570 udenlandske studerende, hhv. 408
udvekslingsstuderende og 162 udenlandske full degree-studerende.

www.studyguide.aau.dk/programmes/
postgraduate

Desuden er arbejdet med udarbejdelsen
af en kvalitetssikringshåndbog igangsat,
der skal tilvejebringe et samlet overblik
over procedurer og udvikle grundlag for
monitorering af kvaliteten.

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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Mål 18

Mål
Aalborg Universitet havde i 2007 28
elitestuderende.
Mål: Aalborg Universitet vil i perioden
2008-2010 dimittere 60 elitekandidater
jævnt fordelt over perioden.

Initiativer

Målopfyldelse

Der udbydes eliteuddannelser på 12 af
AAU’s kandidatuddannelser. Pr. 1. september 2008 optog AAU 30 studerende
på elitekandidatuddannelserne.

I 2008 dimitterede de første 17 elitekandidater fra AAU. 13 på INS, 2 på SAMF,
2 på HUM.

Der blev i 2008 etableret en eliteskole,
der ledes af rektor og professorer med
ansvar for eliteuddannelser. Eliteskolen
mødes jævnligt og drøfter uddannelsernes kvalitet og struktur bl.a. med
baggrund i den årlige evaluering af
eliteuddannelserne.

Mål 20

Mål 19

I begyndelsen af 2009 er der søgt om
midler til elitemoduler ved 6 af AAU’s
eliteuddannelser.
Aalborg Universitet vil i perioden sikre,
at hovedparten af undervisningen udbydes som problembaseret læring.

I 2008 påbegyndte AAU et samarbejde
med Scott Barge fra Harvard University Graduate School of Education med
det formål at få certificeret Aalborg
Universitets læringsmodel, kaldet PBL. I
2008 blev der opstillet første kriterier,
og dette arbejde vil fortsætte i 2009.

Aalborg Universitets uddannelser er
baseret på PBL modellen (Problem
Based Learning) og dette vil universitetet fortsat fastholde som sin primære
læringsmodel og sit særlige varemærke.

I 2007 er der afsat 9,4 årsværk til central og decentral vejledning pr. år.

Aalborg Universitet har fået tilført
globaliseringsmidler af videnskabsministeriet i 2007, 2008 og 2009, hvoraf
nogle af midlerne skal anvendes til styrket studievejledning. I 2007 fik Aalborg
Universitet tilført 8,3 mio. kr., 7,5 mio. kr.
i 2008 og 9,6 mio. kr. i 2009.

Aalborg Universitet fik i 2008 tilført
7,5 mio. kr. af videnskabsministeriet
fra globaliseringspuljens midler til bl.a.
initiativer til styrket studievejledning.

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg
Universitet afsætte 20 årsværk til
vejledning pr. år ud over den faglige
vejledning.

I 2008 er der sendt 7,5 mio. kr. ud til
hovedområderne til styrket vejledningsindsats. Midlerne er fordelt efter antallet af studerende og bl.a. anvendt til at
hæve vejledernes timetal, så disse også
dækker generel studievejledning.
Aalborg Universitet benytter bl.a.
den styrkede vejledningsindsats til at
invitere studerende, der mangler at
bestå eksamener, til rådgivende møder,
ligesom der tilbydes kursus i eksamensforberedelse.
I den centrale studie- og erhvervsvejledning er der fx blevet opbygget netværk
med de decentrale studievejledere, afholdt
vejledningsarrangementer som Karrieremesse og Midtvejsmesse, samt afholdt
kurser om jobsøgning, jobsamtalen m.v.
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I 2008 er der anvendt følgende årsværk
til forskellige niveauer af studievejledning:
Central studie- og erhvervsvejledning:
AC-vejleder: 5 årsværk
Studentervejleder: 1 årsværk
HUM:
Studentervejledning: 1,8 årsværk
Generel vejledning v/VIP: 0,9 årsværk
I alt: 2,7 årsværk
SAMF:
Studentervejledning: 1,8 årsværk
Generel vejledning v/VIP: 3,5 årsværk
I alt: 5,3 årsværk
INS:
Studentervejledning: 2,8 årsværk.
Generel vejledning v/VIP: 1,7 årsværk
I alt: 4,5 årsværk

Mål 21

Mål
Aalborg Universitet vil fortsat sikre, at
alle studerende har en fysisk studieplads til rådighed på universitetet, når
de har behov for det.

Initiativer

Målopfyldelse

Der fandt i løbet af 2007 og 2008 en
større omrokade af administrative
enheder og uddannelser sted, nye
lejemål blev indgået, samt eksisterende
bygninger renoveret for at give yderligere studiepladser til universitetets
studerende.

Studerende kan få stillet en fysisk studieplads til rådighed, hvis de har behov
for det.

Direktionen vil i foråret 2009 behandle
et samlet katalog fra de studerende
med forslag til forbedret studiemiljø,
herunder behovet for yderligere studiekroge.

Mål 23

Mål 22

Ved kommende nybyggerier og renoveringer indgår altid overvejelser om
studiepladser til studerende.
Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg
Universitet arbejde for et tættere
samarbejde med Professionshøjskolen
Nordjylland ved bl.a. at tilbyde kurser,
efter- og videreuddannelsesforløb,
kandidatoverbygninger samt. ph.d.-uddannelser til undervisere ved professionsuddannelserne. Aalborg Universitet
vil sikre, at der etableres formelle samarbejdsaftaler, som afstikker rammerne
for samarbejdet, ligesom en monitoreringsstrategi vil blive beskrevet.

Samarbejdsaftalen betyder, at Aalborg
Universitet og University College Nordjylland vil skabe bedre sammenhæng
mellem de to institutioners studiestruktur, og der vil blive samarbejdet om
forskellige udviklingsprojekter. Konkret
er der i 2008 igangsat to arbejdsgrupper, der vedrører rekvirering af undervisning og kombinationsansættelse
samt meritaftaler.

1. oktober 2008 blev der indgået en
5-årig samarbejdsaftale med professionshøjskolen University College
Nordjylland.

I 2006 var der registreret 2.599 kursister på universitetets udbud af efterog videreuddannelse.

Af nye initiativer er deltidsuddannelsen i
Psykologi, der nu udbydes hvert år frem
for hvert tredje år. Uddannelserne Master of Public Administration og Master
i Arbejdsmarked og Personaleforhold
er reformeret med flere studerende til
følge.

Universitetet har i 2008 udbudt efterog videreuddannelse. I alt har der deltaget 1.969 kursister på universitetets
efter- og videreuddannelsestilbud.

Mål: Aalborg Universitet vil i perioden
tilbyde efter- og videreuddannelse, hvor
der udtrykkes en bæredygtig efterspørgsel på arbejdsmarkedet.

Der blev registreret 1.418 kursister,
svarende til 428 årselever og 551 har
deltaget i Livslang Læring.

Det bemærkes, at rektorkollegiets
nøgletal, som er benyttet i udviklingskontrakten, ikke stemmer. I stedet er
tallet for 2006 1.644 kursister samt 289
deltagere på Livslang Læring, i alt 1.933
kursister.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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Mål 24

Mål
I 2006 blev der på Aalborg Universitet
registreret 2.736 bidrag til artikler,
presseklip, tv, radio m.m. SBi registrerede 1.050 bidrag i 2006.
Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg
Universitet registrere 12.000 bidrag
jævnt fordelt over perioden.

Initiativer
Aalborg Universitet har en mediestrategi, der indeholder en bevidst indsats
for, at der løbende offentliggøres uddannelses- og forskningsresultater fra
universitetet. Desuden er der indført
mediebonus til de forskere, der optræder mest i pressen.

Målopfyldelse
I 2008 blev der registreret 4.956 presseklip og 411 formidlingspublikationer, i
alt 5.367 bidrag i VBN/PURE.
Dette er en stigning på 42 % siden
2006.

Mål 26

Mål 25

Der blev i oktober 2008 tegnet abonnement på en ny presseklipsleverandør,
der leverer presseklip fra netmedier.
Aalborg Universitet indgik i 2006 348
gensidigt økonomisk forpligtende samarbejdsaftaler med offentlige, private
og udenlandske partnere. SBi indgik i
2006 175 gensidigt økonomisk forpligtende samarbejdsaftaler.

Der er etableret incitamentsordninger,
der vil stimulere forskere til at trække
flere eksterne midler hjem. På INS er
der fastsat måltal for eksterne projekter for hvert institut, hvor der er lagt
op til en forøgelse.

Mål: I perioden 2008-2010 vil Aalborg
Universitet indgå 1.500 økonomisk
forpligtende samarbejdsaftaler jævnt
fordelt over årene. På baggrund af
regionens erhvervsstruktur vil Aalborg Universitet gennemføre en særlig
indsats over for små og mellemstore
virksomheder i Nord- og Midtjylland.

Det skal bemærkes, at der i opgørelsen
for 2006 mangler opgørelsen for underkonto 97. Her var antallet af aftaler 81.

Aalborg Universitet havde i 2006 45
patent- og licensansøgninger og solgte
14 opfindelser. Der blev etableret 2
virksomheder.

Der har været fokus på udvikling af forretningsprocessen for kommercialisering samt udvikling af relationsbaseret
kommercielt netværk.

I 2008 har Aalborg Universitet indgået
508 gensidigt økonomisk forpligtende
samarbejdsaftaler.
Underkonto 95: 363
Underkonto 97: 98
SBi: 47

Aalborg Universitet har i 2008 indberettet 42 opfindelser, heraf blev 18
opfindelser solgt og licenseret. Der blev
etableret 1 virksomhed.

Mål 27

Mål: I perioden 2008-2010 vil antallet af
salg af patenter og licenser være 50.
Aalborg Universitet havde i 2006 certificeret 13 matchmakere og oprettet 6
lokale kontaktcentre (matchpoints).
Mål: Universitetet vil i 2010 have certificeret 50 matchmakere og have oprettet
10 aktive kontaktcentre (matchpoints)
jævnt fordelt over perioden.
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Initiativet begyndte i 2006, og det har
Der er uddannet 50 matchmakere og
bl.a. udviklet sig til et tættere samarbej- etableret 9 kontaktcentre (matchde med de nye regioner og kommuner.
points).

Mål 28

Mål

Initiativer

Målopfyldelse

Pr. 2007 fusionerede Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet. Hver især repræsenterer de stærke
tværfaglige miljøer, der er blandt de
største i Danmark inden for det byggede miljø.

Åbningen af Build.aau blev markeret
med en konference med deltagelse af
Økonomi- og Erhvervsministeren samt
200 deltagere fra byggesektoren, universiteter, andre forskningsinstitutioner,
fonde og øvrige interessenter. Centret
er et netværkscenter med styregruppe,
centerleder (SBi´s direktør) og daglig
centerledelse med repræsentanter fra
alle seks indsatsområder fra hele AAU.

Aalborg Universitet åbnede officielt
centeret Build.aau i juni 2008. Centeret
samler 300 forskere inden for byggeri
og fysisk planlægning og er dermed
landets største inden for sit område.

Mål: Aalborg Universitet vil opbygge
Danmarks førende, nationale center
inden for det byggede miljø. Centret skal
være førende på forskning, uddannelse,
myndighedsrådgivning, videnspredning og erhvervssamarbejde inden for
området.

I 2008 er der blevet arbejdet med at
etablere forskningsprojekter med ekstern finansiering fra fonde. Der arbejdes
på at opnå samfinansierede stipendiater. P.t. er der igangsat tre ph.d.-studier,
og tre er under forhandling.

Mål 29

Centeret forventer at afholde en årlig
offentlig konference for at fastholde
synligheden. Næste konference forventes at foregå i juni 2009.
I perioden 2008-2010 vil Aalborg Universitet levere effektiv og målrettet myndighedsrådgivning, således at mindst 90
% af alle myndighedsprojekter gennemføres i overensstemmelse med aftalen
mht. kvalitet, aktivitet og tid.

Som en del af Aalborg Universitets
aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen er der i 2008 gennemført en række
projekter vedr. forbedret miljø- og energieffektivitet, sundhed samt tilgængelighed i bygninger.
Det er aftalt, at Aalborg Universitet
også i 2010 og 2011 skal yde myndighedsrådgivning til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Aalborg Universitet har gennemført:
» 9 projekter vedrørende forbedret miljø- og energieffektivitet og
sundhed i bygninger til en værdi af
1,6 mio. kr.
» 6 projekter inden for tilgængelighed
til en værdi af 1,4 mio. kr.
» 5 overordnede eksterne planlægningsmøder med Erhvervs- og Byggestyrelsen i løbet af 2008.
Alle 15 myndighedsprojekter er gennemført i overensstemmelse med aftale
m.h.t. kvalitet, aktivitet og tid.

Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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Mål 30

Mål
I årsrapporteringen vil Aalborg Universitet informere om effekten af fusionen
med SBi inden for forskning, uddannelse, formidling og forskningsbaseret
myndighedsbetjening.

Initiativer
Der er i 2008 arbejdet på etablering af
kontakt og netværk mellem forskerne.
Der er søgt finansiering til fælles projekter, og der er g jort brug af kompetencer på tværs af universitetet til
løsning af traditionelle SBi-opgaver.
Der er taget initiativ til brug af SBi’s
forskere i undervisning, og de er introduceret til undervisningsmuligheder for
undervisning, PBL-modellen m.v.
SBi’s uddannelsesindsats udvides i 2009
til 1.500 timer, inkl. vejledning.
Aalborg Universitet er efter ansøgning
nu én af hovedkræfterne i Videnscenter
for energibesparelser i byggeri, der er
bevilget af Videnskabsministeriet.
SBi’s bibliotek er blevet en del af AUB,
og der er gennemført målrettede tiltag
for at øge forskernes videnskabeligt
meriterende publicering.
Gennem Build.aau er mulighederne for
øget omfang af myndighedsrådgivning
drøftet. Der arbejdes på, at Aalborg
Universitet vil stå styrket i forbindelse
med Erhvervs- og Byggestyrelsens udbud af myndighedsopgaver i 2009-2010.

Målopfyldelse
Effekten af fusionen med SBi er synlig
såvel inden for forskning, uddannelse,
formidling og myndighedsbetjening.
Forskning:
» Antallet af projekter i samarbejde
mellem SBi og andre institutter ved
AAU er forøget i 2008.
» Centeret Build.aau er etableret.
» SBi har fået 3 ph.d.-studerende i
2008, hvor SBi-forskere er hovedvejledere.
» Der er gennemført SBi-forskningsprojekter med deltagelse af forskere
fra Aalborg.
» SBi’s videnskabeligt meriterende
publicering er øget målt på en konventionel, bibliometrisk skala.
» April 2009 oprettes netværket “Zero
Emission Buildings”(ZEB), hvor AAU
er hovedaktøren, i samarbejde med
andre parter og finansieret af Videnskabsministeriet. ZEB vil finansiere
en række ph.d.-studier på området.
Uddannelse:
» Forskere fra SBi har i 2008 gennemført 600 timer på undervisning ved
Aalborg Universitet.
» Derudover er der anvendt 176 timer
på analyse af bidrag til uddannelser
samt oplæg til nye uddannelser.
Formidling:
» Universitetets samlede synlighed i
offentligheden er øget væsentligt
med fusionen af SBi.
» Forskere på SBi har fået udvidet
adgang til digitale ressourcer (databaser og digitale tidsskrifter).
Myndighedsbetjening:
» Der er taget initiativ til nye myndighedsprojekter i regi af Build.aau.
» Integrationsministeriet og By- og
Landskabsstyrelsen har udvist interesse for samarbejdsprojekter.
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Målet er opfyldt

Kræver ledelsens bevågenhed

Målet er ikke opfyldt
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analyse af udvalgte mål
Mål 6 – Ph.d.-optag

Antallet af ph.d.-afhandlinger er forøget med 27 i for-

Mål

hold til 2007 og udgør nu i alt 127 ph.d.-afhandlinger. I

Aalborg Universitet har indgået en kontrakt med Mini-

forhold til 2007 er der tale om en væsentlig stigning på

steriet for Videnskab Teknologi og Udvikling om merop-

44 indskrevne.

tag på ph.d.-uddannelserne i årene 2007-2010. Aftalen
har fastlagt et optag pr. år på 229 ph.d.-studerende i

Vurdering

2008, 249 ph.d.-studerende i 2009 og 268 ph.d.-stude-

I absolutte tal er fremgangen størst på INS, men der

rende i 2010. Afviger tallene i et år tages der højde for

er også stigning i optaget på SAMF og en fordobling på

dette i det/de efterfølgende år.

HUM. Samlet set er målet dog ikke opfyldt og det vurderes, at målet for hele kontraktperioden bliver vanskeligt

Resultat

at opfylde.

Der blev i 2008 indskrevet 186 ph.d.-studerende fordelt
med 21 på Det Humanistiske Fakultet, 149 ph.d.-stude-

Antallet af ph.d.-afhandlinger er det højeste som

rende på De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenska-

universitetet endnu har oplevet, og det vurderes som

belige Fakulteter og 17 på Det Samfundsvidenskabelige

realistisk at opnå det samlede mål i udviklingskontrak-

Fakultet.

ten på 400 (over 3 år). Når målopfyldelsen forventes at

Ingeniør-,
Samfunds Natur- og SundHumaniora

videnskab

hedsvidenskab

I alt

2007

10

13

119

142

2008

21

17

149

187

2007

13

19

68

100

2008

9

13

105

127

Antal optagne ph.d.-studerende

Antal godkendte afhandlinger
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være realistisk, skyldes det en fortsat øget indskrivning

Forskerskoler

samt en række kvalitative tiltag inden for blandt andet

Aalborg Universitet har etableret 3 ph.d.-skoler på hvert

fakulteternes forskerskoler.

hovedområde. Ph.d.-skolerne erstatter det hidtidige
Forskerakademi. I 2008 har dekanerne ansat en ph.d.-

I forhold til optaget vurderer universitetet resultatet i

skoleleder for hver ph.d.-skole og der er blevet afholdt

sammenhæng med de initiativer, der gøres for at:

valg til ph.d.-udvalgene.

»	Skabe et attraktivt finansieringsgrundlag for flere

Med indførelsen af ph.d.-skoler er det fastlagt, at en

ph.d-forløb.
»	Styrke det tætte samarbejde med det omgivende
samfund.
»	Gøre det attraktivt for kandidater at fortsætte i et
ph.d-forløb gennem de forskningsfelter som forsker-

ph.d.-studerende er tilknyttet én ph.d.-skole. Ph.d.skolerne har det samlede ansvar for den pågældende
ph.d.-studerendes uddannelse, herunder ansvar for at
sikre kvalitet i uddannelsesprogrammet, vejledning og
udlandsophold.

skoler udbyder på hvert af fakulteterne.
Aalborg Universitet har med etableringen af ph.d-

Samfinansierede stipendier

skolerne styrket strukturen omkring ph.d.-området,

I 2008 blev der søgt om 199 samfinansierede stipendier

bl.a. er der i 2008 blevet taget fat på at styrke bedøm-

fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, hvoraf Aalborg

melsen af den ph.d.-studerende forud for indskrivning

Universitet kun fik tildelt 20. I ansøgningerne var der

og der arbejdes på at iværksætte forskellige tiltag, der

indgået aftaler med små og mellemstore virksomhe-

kan hjælpe den ph.d.-studerende med at færdiggøre sin

der, hvorfor universitetet vil fokusere på at aktivere

afhandling.

disse samarbejder i den næste periode, bl.a. gennem
ErhvervsPh.d.-ordningen.

Øvrige initiativer
På De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige
Fakulteter er der etableret måltal mellem dekan og hver
institutleder for de enkelte institutter, herunder på
ph.d.-området. Måltallene omfatter bl.a. ph.d.-grader og
optag.
Ydermere ansatte samme fakultet forskningsdekan Lene
Lange i 2008 med henblik på at iværksætte strategiske
initiativer inden for klimaforandringer og fødevareforskning. To aktuelle forskningsfelter, der skal supplere de
øvrige 10 forskningsområder under forskerskolen.
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Mål 9 – Personalesammensætning

Resultater 2008

Universitetets vigtigste ressource er dets personale.

I løbet af foråret 2008 blev der igangsat en omfattende

Det er personalet, der producerer forskningsresultater

ligestillingsundersøgelse på Aalborg Universitet – først

og leverer undervisning til de studerende.

og fremmest på de videnskabelige stillinger. Undersøgelsen var både af kvantitativ og kvalitativ karakter,

Fra universitetets side bestræber man sig på at være

der mundede ud i en rapport: Ligestilling – ad nye veje.

en attraktiv arbejdsplads lokalt, nationalt og internatio-

Rapporten resulterede i en række konkrete anbefalin-

nalt. Det betyder, at universitetet skal være en arbejds-

ger på ligestillingsområdet, der blev præsenteret på en

plads der kan tiltrække og fastholde dygtige danske og

ligestillingskonference i november 2008.

udenlandske forskere.
Alene i 2008 har Aalborg Universitet set en stigning på
Aalborg Universitet har gennem 2008 oplevet en vækst

9 kvindelige professorer og havde ved årets udgang 20

i antallet af ansatte fra 2.104 månedslønnede ved årets

kvindelige professorer ansat. Det betyder, at universi-

start til 2.220 ansatte ved årets udgang. Det er en stig-

tetet i 2008 ikke alene har opfyldt målet i udviklingskon-

ning på 116 personer. Tabellen herunder viser udviklingen

trakten, men på nuværende tidspunkt ligger væsentligt

inden for en række overordnede stillingskategorier:

over den fastsatte målsætning.

Vurdering
Den store stigning i antallet af kvindelige professorer
1/1 2008

Ændring 31/12 2008

betyder, at andelen er steget fra 8,5 % af ved årets
start, til at kvinder ved årets udgang udgør 14,0 % af

Professorer

127

16

143

Lektorer

450

18

468

Adjunkter mv.

168

0

168

Ph. d.

313

19

332

Øvrig VIP

200

26

226

Professor

14%

Lektor

21%

Adjunkt

27%

Teknisk og adm.
personale
I alt

846

37

883

2.104

116

2.220

Vision og mål
Aalborg Universitet har i sin overordnede målsætning

professor-staben. På de øvrige områder er andelen af
kvinder højere:
Andel af kvindelige ansatte

Ph.d.

31%

Øvrig VIP

38%

Chefer

23%

Akademisk TAP

58%

Øvrig TAP

73%

fokus på ligestilling, og de seneste år har det været en
særskilt prioritering. Dette ses bl.a. i udviklingskontrak-

Det er universitetets mål at fremme den kønsmæssige

ten, hvor universitetet har en målsætning om at øge

ligestilling også inden for de øvrige personalekategorier.

antallet af kvindelige professorer med ca. 50 % gennem

Blandt andet udarbejder fakulteterne handlingsplaner

den årrække, udviklingskontrakten løber.

for ligestilling allerede fra ph.d.-niveau. Disse handlingsplaner skal i løbet af 2009 behandles i såvel direktionen
som i Hovedsamarbejdsudvalget.
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ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt års-

Det tilkendegives hermed:

rapporten for Aalborg Universitet.
1. at årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med be-

ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udela-

kendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud

delser, herunder at målopstillingen og målrapporterin-

og regnskab mv. til universiteterne.

gen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en
økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der
er omfattet af årsrapporten.

Finn Kjærsdam

Peter Plenge

Rektor

Universitetsdirektør
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Godkendt af bestyrelsen

Frank Jensen
Formand

Birgitte Possing

Ann-Dorte Christensen

Lars Bonderup Bjørn

Kenn Steger-Jensen

Kari Tove Elvbakken

Lisbeth Rosted

Freddy Frandsen

Carsten Rune Jensen

Anne Knudsen

Martin Hundebøll
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Den uafhængige
revisors påtegning
PricewaterhouseCoopers er af bestyrelsen på Aalborg

Revisors ansvar og den udførte revision

Universitet valgt som institutionsrevisor for Aalborg

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrap-

Universitet i henhold til Universitetslovens § 28, stk. 5.

porten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores
revision i overensstemmelse med danske revisionsstan-

Rigsrevisionen har ansvaret for den samlede revision i

darder og god offentlig revisionsskik jævnfør aftale om

henhold til Rigsrevisorloven.

interne revisioner ved universiteterne indgået mellem
Videnskabsministeren og Rigsrevisor i henhold til Rigsre-

Til ledelsen for Aalborg Universitet

visorloven § 9. Disse standarder kræver, at vi lever op til
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med

Påtegning på årsrapport

henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrap-

Vi har revideret Regnskab 2008 side 56 - 76 i årsrap-

porten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

porten for Aalborg Universitet. Årsrapporten aflægges
efter bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbe-

tilskud og regnskab mv. ved universiteterne.

vis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vur-

Ledelsens ansvar for årsrapporten

dering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en

fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformatio-

årsrapport, der giver et retvisende billede i overens-

nen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

stemmelse med bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december

overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for

2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne.

institutionens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrap-

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og

port, der giver et retvisende billede, med henblik på at

opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for

udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-

at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et

stændighederne, men ikke med det formål at udtrykke

retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset

en konklusion om effektiviteten af universitetets interne

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt

kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til,

valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabs-

om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er pas-

praksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som

sende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige

er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det

skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præ-

ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet

sentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden

af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte

en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet

bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede

af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte

aftaler og sædvanlig praksis.

bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvi-

Revisors ansvar og den
udførte forvaltningsrevision

sende billede af Aalborg Universitets aktiver, passiver og

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf.

finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resulta-

bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud

tet af Aalborg Universitets aktiviteter og pengestrøm-

og regnskab mv. ved universiteterne har vi for udvalgte

me for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2008.

forvaltningsområder undersøgt, om Aalborg Universitet

Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner,

har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk

der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse

hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt

med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at

med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på
en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Erklæring om udført
forvaltningsrevision

Konklusion

I forbindelse med den finansielle revision af Aalborg

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet

Universitets årsrapport for 2008 har vi foretaget en

bekendt med forhold, der giver os anledning til at kon-

vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget

kludere, at forvaltningen i 2008 på de områder, vi har

skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Aalborg

undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigts-

Universitet.

mæssig måde.

Ledelsens ansvar
Aalborg Universitets ledelse har ansvaret for, at der
etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der
tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens
forvaltning.

Aalborg, den 20. april 2009
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Henrik Kragh

Michael Stenskrog

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor
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Anvendt
regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Be-

kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

kendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

og regnskab mv. ved universiteterne udsendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der med de

Ved indregning og måling tages hensyn til alle sandsynli-

undtagelser, der er anført i bekendtgørelsen, svarer til

ge økonomiske fordele og forpligtelser, der fremkommer

reglerne i Bekendtgørelse om statens regnskaber samt

inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræf-

Økonomistyrelsens retningslinjer angivet i Finansmini-

ter forhold, der eksisterer på balancedagen.

steriets Økonomisk Administrative Vejledninger (ØAV).

Omregning af fremmed valuta
Med virkning fra 1. januar 2008 er sektorforskningsen-

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i

heden Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) fusioneret

fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,

med Aalborg Universitet, og regnskabstallene fra SBi

omregnes til balancedagens valutakurs.

indgår således i Universitetets samlede balance.

Resultatopgørelse
Forskelle i anvendt regnskabspraksis i primobalancen for
SBi og universitetet er sammen med opg jorte fusions-

Ordinære driftsindtægter

omkostninger reguleret over egenkapitalen.

Statstilskud
Statstilskud indregnes i den periode, det vedrører.

Generelt om indregning og måling

Statstilskud, der vedrører andre regnskabsår, periodi-

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en

seres.

tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde universitetet, og aktivets værdi

Bunden opsparing

kan måles pålideligt.

I lyset af konjunktursituationen i Danmark blev der på
Finanslov 2008 for universiteterne fastsat en obligato-

Kun immaterielle og materielle anlægsaktiver med

risk opsparing på en procent. Som en følge heraf er der

en selvstændig værdi på kr. 50.000 (It-udstyr dog kr.

i 2008 tilbageholdt en procent af bevillingen. I henhold til

10.000) eller derover aktiveres, bortset fra materielle

Finanslov 2008 skal opsparingen tilbagebetales i 2009

anlægsaktiver, som er omfattet af reglerne for bunkning

som et kapitalindskud, som vil være bundet frem til ud-

jævnfør Finansministeriets Økonomisk Administrative

gangen af 2010, således at Aalborg Universitet først fra

Vejledninger.

2011 frit kan disponere midlerne.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det som følge

I resultatopgørelsen er den bundne opsparing indtægts-

af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige

ført i 2008 og samtidig optaget som tilgodehavende, og

økonomiske fordele vil fragå universitetet, og forpligtel-

modsvarende som en bunden del af egenkapitalen.

sens værdi kan måles pålideligt.
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Tilskudsfinansierede områder

It- og softwarelicenser

Indtægter fra samarbejdsaftaler, hvor der ydes tilskud

Universitetet har anskaffet en række it- og softwareli-

til uddannelses- eller forskningsaktiviteter, indregnes i

censer, som anvendes i den daglige drift. Disse licenser

takt med, at omkostningerne forbruges. Der er hensat

indregnes til kostpris.

til imødegåelse af tab på eventuelt underskudgivende
projekter.

Internt oparbejdede patenter og opfindelser
Som en integreret del af universitetets virksomhed

Ordinære driftsomkostninger

pågår til stadighed en omfattende forskning.

Ordinære driftsomkostninger dækker over forbrugsomkostninger, personaleomkostninger, andre primære

Som hovedregel er denne forskning ikke kommerciel og

driftsomkostninger samt af- og nedskrivninger.

forskningen bliver ikke aktiveret og værdiansat.

Omkostninger indregnes i takt med, at de forbruges.

Alene opfindelser og patenter, der er klart defineret og
identificeret, det vil sige, hvor den tekniske udnyttelse

Finansielle poster

og et potentielt marked er påvist, og der forventes at

Finansielle indtægter

kunne indgås aftale med en ekstern samarbejdspartner,

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter og

indregnes som aktiv i balancen.

realiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer med
mere.

Opfindelser og patenter måles til de eksterne omkostninger, der er medgået til vurdering af opfindelserne,

Finansielle omkostninger

registrering og kommercialiseringen af opfindelserne

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger

samt til registrering af patenterne.

og andre finansielle omkostninger, realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer med mere.

Der finder løbende en vurdering sted af udnyttelsesmulighederne. Disse danner grundlag for fastsættelsen af

Skat

værdien af rettighederne og den økonomiske levetid. Ved

Universitetet er ikke skattepligtigt.

nedgang i værdien foretages fornøden nedskrivning over
resultatopgørelsen.

Balancen
Afskrivning af immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget, fordeles lineært over aktivernes

Immaterielle anlægsaktiver måles til eksternt medgåede

forventede brugstid, der udgør:

omkostninger til anskaffelse af de pågældende aktiver
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

It- og softwarelicenser
Internt oparbejdede patenter/opfindelser

3 år
20 år
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Materielle anlægsaktiver

Som modpost til de indregnede værdier indregnes et

Materielle anlægsaktiver måles som udgangspunkt til

beløb svarende til den del af den skønnede kostpris, der

kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

kommer fra donation, under passiver, der benævnes
”modpost til aktiverede donationer”. Posten opløses og

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte

indtægtsføres i resultatopgørelsen under af- og ned-

knyttet til anskaffelsen samt omkostninger til installa-

skrivninger i takt med afskrivningen for anlægsaktiverne.

tion. Aktiver med en kostpris under kr. 50.000 (It-udstyr

Derved vil resultatopgørelsen netto ikke blive påvirket

dog 10.000) udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

af de omkostningsførte afskrivninger for den del af

Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forven-

anlægsaktivet, der er modtaget ved donation.

tede brugstid:

Finansielle anlægsaktiver
Bygninger

50 år

Installationer

20 år

Indretning af lejede lokaler

10 år

Kapitalandele
Kapitalandele værdiansættes til kostpris.

Omsætningsaktiver

Forsøgsudstyr og -maskiner

5-8 år

Tilgodehavender

Driftsmateriel

5-8 år

Tilgodehavender værdiansættes til nettorealisations-

Transportmateriel

5-8 år

Inventar

3 år

It-udstyr

3 år

værdien, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede
tab opg jort på grundlag af en individuel vurdering af
debitorerne.
Tilgodehavende vedrørende varer og tjenesteydelser

Installationer og indretning af lejede lokaler

Tilgodehavende fra salg af ydelser med videre omfat-

I Universitets- og Bygningsstyrelsens ejendomme er

ter blandt andet husleje, åben uddannelse, konferencer,

installationer i åbningsbalancen værdiansat som 10 % af

kurser og andre rekvirerede arbejder.

genanskaffelsesprisen fra Staten Ejendoms Administrations huslejeordning fra 2001.

Tilgodehavender vedrørende
tilskudsfinansierede områder

Installationer og indretning af lejede lokaler foretaget

Universitetet gennemfører en lang række forsknings-

efter 01.01.2005 indregnes til kostpris.

aktiviteter, der helt eller deltvist er finansierede ved
eksterne tilskud.

For øvrige lejemål er installationer og indretning af
lejede lokaler i forbindelse med indflytning i et eksternt

Såfremt tilskuddet ikke er modtaget - eller det mod-

lejemål indregnet samlet som indretning af lejede lokaler.

tagne acontobeløb er mindre end de afholdte omkostninger – opføres de medgåede omkostninger til kostpris

Anlægsaktiver finansieret helt eller delvist ved donation

som tilgodehavender vedrørende tilskudsfinansierede

Aalborg Universitet modtager løbende anlægsaktiver

aktiviteter, hvor kostprisen omfatter både direkte og

som legater eller donationer fra virksomheder, legater

indirekte omkostninger.

og privatpersoner. Hvis der er tale om aktiver, som ville
være indregnet som anlægsaktiver, såfremt Aalborg

Ved projekter med delvis ekstern finansiering opføres

Universitet selv havde finansieret dem, indregnes en

kun et tilgodehavende for det enkelte projekt, svarende

skønnet kostpris vedrørende den del af anlægsaktivet,

til den eksternt finansierede del, mens universitetets

der kommer fra donation. Den del af anlægsaktivet, som

egen andel driftsføres løbende.

universitetet har betalt, værdiansættes efter sædvanlig
regnskabspraksis.
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Værdipapirer

Hensatte forpligtelser

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver

Hensat til produktansvar

omfatter obligationer og aktier, der måles til dagsværdi

Aalborg Universitet hensætter 1,7 % af det fakturerede

på balancedagen. Eventuelle kursreguleringer er ført på

beløb på indtægtsdækket virksomhed. Denne hensæt-

resultatopgørelsen.

telse har til formål at dække eventuelle erstatninger
Aalborg Universitet måtte blive pålagt at betale som

Egenkapital

følge af produktansvar.

Statsforskrivning
Universitetet har i 2007 modtaget en statsforskrivning
fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og
har i 2008 som følge af fusionen med SBi overtaget
SBi’s statsforskrivning. Der er tale om tilgodehavender,
der kan udbetales i tilfælde af universitetets konkurs.
Statsforskrivningerne udløber ultimo 2011. I henhold til
vilkårene for statsforskrivningerne indregnes statsforskrivningerne som en del af egenkapitalen.
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Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser værdiansættes til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Forudbetalte tilskud vedrørende
tilskudsfinansierede projekter
Universitetet varetager en lang række forskningsaktiviteter, der helt eller deltvist er finansieret ved eksterne
tilskud.
Såfremt tilskuddet er modtaget, men udgifterne helt
eller delvist ikke er afholdt, indregnes forskellen mellem
tilskuddet og de afholdte udgifter som forudbetalte
tilskud.
Modpost til aktiverede donationer
Aktiver, der er anskaffet ved hel eller delvis donation,
værdiansættes til en skønnet værdi vedrørende den del
af aktivet, der kommer fra donationen. Den del af anlægsaktivet, som universitetet har betalt, værdiansættes efter sædvanlig regnskabspraksis.
En modpost svarende til den del af den skønnede værdi,
der kommer fra donationen, opføres under henholdsvis
langfristede gældsforpligtelser (modpost til aktiverede
donationer) og kortfristede gældsforpligtelser (modpost
til aktiverede donationer), jævnfør note 15. Posten opløses og indtægtsføres i resultatopgørelsen under af- og
nedskrivninger i takt med afskrivningen for anlægsaktiverne. Derved vil resultatopgørelsen netto ikke blive
påvirket af de omkostningsførte afskrivninger for den
del af anlægsaktivet, der er modtaget ved donation.
Som beskrevet under anlægsaktiver nedskrives gældsposter i takt med at aktivet bliver afskrevet.
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Resultatopgørelse
Resultatopgørelse 2008
i 1.000 kr.

2008

2007

Note

1.258.701

1.142.814

1

Salg af varer og tjenesteydelser

126.266

113.581

2

Tilskudsfinansierede områder

300.042

239.829

3

1.685.009

1.496.224

Husleje

-220.852

-205.845

Andre forbrugsomkostninger

-348.079

-302.476

4

-1.047.434

-919.979

5

Andre driftsomkostninger

-15.299

-22.442

6

Af- og nedskrivninger

-37.655

-33.465

7

-1.669.319

-1.484.207

15.690

12.017

Gevinst ved salg af anlægsaktier

75

101

Andre driftsposter i alt

75

101

9.187

8.433

8

-16.503

-2.155

9

Finansielle poster  i alt

-7.316

6.278

Årets Resultat

8.449

18.396

Ordinære driftsindtægter
Statstilskud

Ordinære driftsindtægter i alt
Ordinære driftsomkostninger
Forbrugsomkostninger

Personaleomkostninger

Ordinære driftsomkostninger i alt
Resultat af ordinær drift
Andre driftsposter

Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
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Balance pr. 31.12.2008
Aktiver
i 1.000 kr.

2008

2007

Note

Internt oparbejdede patenter og opfindelser

8.571

10.233

It- og softwarelicenser

1.474

634

10.045

10.867

Installationer

22.081

22.063

Indretning af lejede lokaler

25.151

14.160

Forsøgsudstyr og maskiner

48.585

49.011

Driftsmateriel

8.615

10.101

Transportmateriel

4.440

3.571

Inventar

10.505

4.256

It-udstyr

20.110

16.416

139.487

119.578

11

4.617

5.054

12

Statsforskrivninger – udløber i 2011

81.364

80.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

85.981

85.054

235.513

215.499

Tilgodehavende vedr. vare- og tjenesteydelser

40.795

19.321

Tilgodehavende vedr. tilskudsfinansierede områder, ikke statslige

66.679

74.576

Tilgodehavende vedr. tilskudsfinansierede områder, statslige

89.412

57.794

4.459

3.978

Andre tilgodehavender

40.448

11.243

Deposita

16.686

15.256

Tilgodehavender i alt

258.479

182.168

Værdipapirer

123.171

134.023

Likvide beholdninger

186.888

159.607

Omsætningsaktiver i alt

568.538

475.798

AKTIVER i alt

804.051

691.297

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver i alt

10

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver  i alt
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

11

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender

Forudbetalinger af løn, varer og tjenesteydelser
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13

Passiver
i 1.000 kr.

2008

2007

Egenkapital

Note
14

Egenkapital primo

94.090

75.694

Reguleringer til egenkapitalen primo

-6.398

0

Bunden opsparing

11.900

0

Overført årets resultat (eksklusive bunden opsparing)

-3.451

18.396

Egenkapital i alt ultimo

96.141

94.090

Statsforskrivninger

81.364

80.000

177.505

174.090

1.652

1.601

Hensat til reetableringsomkostninger SBi

13.839

0

Hensatte forpligtelser i alt

15.491

1.601

Modpost til donerede aktiver

13.551

14.329

15

Anlægslån

16.140

16.360

16

Langfristede gældsforpligtelser

29.651

30.689

83.382

59.027

Feriepenge, fastansatte og fratrådte

128.245

113.799

Feriepenge, timelønnede og fratrådte

10.909

10.974

Anden gæld

90.572

70.024

17

Forudbetalte tilskud vedrørende tilskudsfinansierede projekter

141.518

116.342

18

Modtagne forudbetalinger

116.365

100.310

19

10.193

14.221

15

220

220

Kortfristede gældsforpligtelser

581.404

484.917

PASSIVER i alt

804.051

691.297

Total egenkapital ultimo
Hensatte forpligtelser
Hensat til produktansvar

Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser

Kortfristet del af modpost til donerede aktiver
Kortfristet del af anlægslån

Eventualforpligtelser

20
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Pengestrømsopgørelse
i 1.000 kr.

2008

2007

Årets resultat

8.449

18.396

Af- og nedskrivninger anlægsaktiver

47.074

45.013

Årets indtægtsførsel af donationer

-9.419

-11.348

-160

249

10.852

-4.089

Ændring i tilgodehavende

-8.030

104

Ændring i kortfristede gældsforpligtelser

83.242

19.144

Pengestrømme fra driftsaktivitet

132.008

67.469

Køb af anlægsaktiver

-63.220

-32.214

0

-870

4.573

6.613

-58.647

-26.471

Ændring i langfristede gældsforpligtelser

-220

-200

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

-220

-200

73.141

40.798

Likvide beholdninger primo

159.607

118.809

Likvide beholdninger primo SBi

-45.860

0

Likvide beholdninger ultimo

186.888

159.607

Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt:

Ændringer i hensættelser
Urealiseret kurstab på værdipapirer
Ændring i driftskapital

Indskud af patenter i selskaber
Tilgang af donationer
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

Ændring i likvide beholdninger
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Noter
Note 1 » Statstilskud
i 1.000 kr.

2008

2007

540.845

392.636

632.622

599.953

Andre formål

51.146

53.539

Bunden opsparing 1%

11.900

0

0

95.564

22.059

945

129

177

1.258.701

1.142.814

612.978

575.750

2008

2007

614

790

2.065

4.382

31.155

22.892

4.316

1.226

16.609

15.353

9.330

17.870

42.257

35.327

106.346

97.840

78

1.088

9.572

8.130

0

559

Øvrige indtægter

10.270

5.964

I alt

19.920

15.741

126.266

113.581

Forskning
Uddannelse

1

Kapitalbevilling
Interne statslige overførsler
Gebyr
I alt
1)

Heraf fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Note 2 » Salg af varer og tjenesteydelser (underkonto 10 og 90)
i 1.000 kr.
Alm. drift. underkonto 10
Licenser, royalties mm.
Notesalg (bøger, kompendier, noter)
Deltagerbetaling
Kursusvirksomhed
Gæsteboliger
Indtægter vedr. vedligehold UBST
Øvrige indtægter
I alt
Indtægtsdækket virksomhed. underkonto 90
Deltagerbetaling
Ordinære projekter
Kursusvirksomhed

I alt » salg af varer og tjenesteydelser
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Note 3 » Tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 95 og 97)
i 1.000 kr.

2008

2007

Statslige midler

176.037

121.205

EU

36.668

43.584

8.097

9.904

Kommuner og regioner

12.161

9.452

Private midler

67.079

55.684

300.042

239.829

2008

2007

Udstyr (køb og leje)

65.160

65.234

Forsyningsområde (brændstof, fjernvarme, kloak mm.)

20.955

23.158

Reparations- og vedligeholdelsesomkostninger

32.245

35.991

Rengøring

12.933

10.980

Rejser og befordring

56.877

43.033

Konsulentydelser

32.909

23.774

2.222

898

Kursus (studerende og ansatte)

15.309

12.745

Repræsentation

11.280

9.074

Edb-service

13.484

11.763

6.861

6.427

Annoncering

11.483

11.564

Trykning og Copy-DAN

10.330

6.121

Kontorartikler, papir og undervisningsmateriale

28.430

24.712

Øvrige forbrugsomkostninger

27.601

17.002

348.079

302.476

Øvrig udland

I alt

Note 4 » Forbrugsomkostninger
i 1.000 kr.

Revision og rådgivning

Telefoni

I alt
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Note 5 » Personaleomkostninger
i 1.000 kr.

2008

2007

Løn

941.545

836.371

Lønrefusion

-29.957

-28.448

Pension

128.331

112.673

89

347

Fratrædelsesordninger

1.430

1.575

Stipendier ol.

5.449

3.179

547

-5.718

1.047.434

919.979

Over- og merarbejde

Hensættelser
I alt
Antal årsværk

2005

2006

2007

2008

Forventet 2009

Antal årsværk

2.147

2.152

2.143

2.297

2.325

Tilgang af medarbejdere

457

446

540

633

647

Afgang af medarbejdere

423

432

531

522

541

2008

2007

14.476

11.363

2.420

2.016

Hensættelser

-614

1.021

Øvrige omkostninger

-983

8.042

15.299

22.442

2008

2007

1.231

1.323

Materielle anlægsaktiver

41.551

37.593

Neutralisering af donationsafskrivninger

-9.419

-11.348

0

-200

437

0

Immaterielle anlægsaktiver

2.450

2.121

Materielle anlægsaktiver

1.405

3.976

37.655

33.465

Note 6 » Andre driftsomkostninger
i 1.000 kr.
Skatter og afgifter
Godtgørelser og tilskud

I alt

Note 7 » Af- og nedskrivninger
i 1.000 kr.
Årets afskrivninger
Immaterielle anlægsaktiver

Årets indtægtsførsel vedr. langfristet lån
Årets nedskrivninger
Kapitalandele

I alt
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Note 8 » Finansielle indtægter
i 1.000 kr.

2008

2007

Renteindtægter pengeinstitut

3.912

2.310

Renteindtægter værdipapirer

5.429

3.624

-679

276

Realiseret avance værdipapirer

264

2.223

Gebyrindtægter værdipapirer

261

0

9.187

8.433

2008

2007

Urealiseret tab værdipapirer

16.125

2.066

Valutakursreguleringer netto

205

15

Kassedifference og gebyrer

173

74

16.503

2.155

Periodisering renter værdipapirer

I alt

Note 9 » Finansielle omkostninger
i 1.000 kr.

I alt

Note 10 » Immaterielle anlægsaktiver
Internt oparbejdede

IT- og

patenter og opfindelser

softwarelicenser

I alt

11.876

6.834

18.710

Tilgange

1.353

1.463

2.816

Afgange

-2.729

-490

-3.219

Kostpris ultimo

10.500

7.807

18.307

Akk. Afskrivninger primo

-1.643

-6.157

-7.800

-565

-666

-1.231

279

490

769

-1.929

-6.333

-8.262

8.571

1.474

10.045

i 1.000 kr.
Kostpris primo

Årets afskrivninger
Afgange
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
Egen udvikling af systemer

AAU indgår i et samarbejde med 8 øvrige universiteter, hvor man sammen finansierer køb af programmel til økonomisystemet Oracle Finansiel (ØSS) og et studieadministrative system (STADS). I henhold til vedtægterne er der tale om
et indkøbssamarbejde, hvor man ikke har krav på en andel af formuen ved udtræden, hvorfor værdien ikke skal opgøres
og medtages i universiteternes balancer.
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Note 11 » Materielle anlægsaktiver
Indretning af

Forsøgsudstyr

Installationer

lejede lokaler

og –maskiner

Driftsmateriel

165.008

43.627

192.076

37.204

Tilgange

2.042

14.431

15.666

2.637

Afgange

0

0

-2.852

-1.397

167.050

58.058

204.890

38.444

-142.945

-29.467

-142.037

-27.103

-2.024

-3.440

-15.989

-3.976

0

0

1.721

1.250

-144.969

-32.907

-156.305

-29.829

22.081

25.151

48.585

8.615

materiel

Inventar

IT-udstyr

I alt

Kostpris primo

9.649

19.127

79.908

546.599

Tilgange

1.862

8.781

14.984

60.403

Afgange

-544

0

-2.414

-7.207

Kostpris ultimo

10.967

27.908

92.478

599.795

Akk. Afskrivninger primo

-5.943

-14.531

-62.533

-424.559

Årets afskrivninger

-1.001

-2.872

-12.249

-41.551

417

0

2.414

5.802

-6.527

-17.403

-72.368

-460.308

4.440

10.505

20.110

139.487

i 1.000 kr.
Kostpris primo

Kostpris ultimo
Akk. Afskrivninger primo
Årets afskrivninger
Afgange
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

Transporti 1.000 kr.

Afgange
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
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Note 12 » Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i
i 1.000 kr.

virksomheder

Kostpris primo

5.054

Tilgang

0

Kostpris ultimo

5.054

Op- og nedskrivninger primo

0

Årets nedskrivning

-437

Årets opskrivninger

0

Op- og nedskrivninger ultimo

-437

Regnskabsmæssig værdi ultimo

4.617

AAU har en ejerandel på 49% i hvert af selskaberne Curing Meter A/S, BioNanoPhotonics A/S, TKS A/S og IFXa A/S.
I Nanoko A/S har AAU en ejerandel på 33,4%. AAU ejer selskaberne Forskningsinnovation A/S og Sergengy A/S 100 %.

Note 13 » Likvide beholdninger
i 1.000 kr.

2008

2007

Hovedkasse

76

155

Udlægskasser

88

208

104.659

120.550

9.975

9.598

72.090

29.096

186.888

159.607

Bank og giro
Hensatte feriepenge
EUR-konti
I alt
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Note 14 » Egenkapitalopgørelse
i 1.000 kr.

2008

2007

94.090

75.694

4.896

0

-11.939

0

645

0

Bunden opsparing

11.900

0

Overført resultat eksklusive bunden opsparing

-3.451

18.396

Egenkapital ultimo

96.141

94.090

Statsforskrivninger

81.364

80.000

177.505

174.090

2008

2007

28.550

33.286

Tilgange

4.573

6.612

Afgange

-9.419

-11.348

Bogført værdi ultimo

23.704

28.550

Langfristet

13.511

14.329

Kortfristet

10.193

14.221

608

733

11.219

11.175

Driftsmateriel

929

1.503

It-udstyr og software

755

918

125

797

7.877

10.846

597

571

1.594

2.007

Egenkapital primo
Egenkapital SBi primo, inden reguleringer
Yderligere hensættelse til reetableringsomkostninger
Regulering vedr. varelager og anlægsaktiver

Egenkapital inkl. statsforskrivning ultimo

Note 15 » Modpost til aktiverede donationer
i 1.000 kr.
Bogført værdi primo

Heraf:

Langfristet del fordelt på følgende aktivtyper:
Installationer
Forsøgsudstyr og -maskiner

Kortfristet del fordelt på følgende aktivtyper:
Installationer
Forsøgsudstyr og -maskiner
Driftsmateriel
It-udstyr og software
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Note 16 » Anlægslån
i 1.000 kr.

2008

2007

Installationer i eksternt lejemål

4.760

4.980

11.600

11.600

-220

-220

16.140

16.360

2008

2007

Skyldig løn (inkl. A-skat ol.)

15.646

38.247

Forpligtelser til samarbejdspartnere

72.090

29.096

2.836

2.681

90.572

70.024

2008

2007

Forudbetalinger statslige aktiviteter

56.041

35.808

Forudbetalinger ej statslige aktiviteter

85.477

80.534

141.518

116.342

2008

2007

113.725

98.258

352

507

2.288

1.545

116.365

100.310

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til dækning af huslejedeposita
Heraf kortfristet del
I alt

Note 17 » Anden kortfristet gæld
i 1.000 kr.

Nøgler og gæsteboliger vedr. studerende (deposita)
I alt

Note 18 » Forudbetalte indtægter, indskud mv.
i 1.000 kr.

I alt

Note 19 » Modtagne forudbetalinger
i 1.000 kr.
Forudbetalt statstilskud
Forudbetalt husleje, gæsteboliger
Indbetalinger / indeholdelser til senere udligning
I alt
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Note 20 » Eventualforpligtelser
» Aalborg Universitet er forpligtet frem til 2018 at betale 197 mio. kr. i husleje, hvoraf 40 mio. kr. vedrører 2009.
» For årene 2009-2011 har Aalborg Universitet indgået leasingforpligtelser væsentligst vedrørende kopimaskiner og
it-udstyr på 1 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. vedrører 2009.
» Aalborg Universitet har indgået en garantistillelse for Studievalg på 1,1 mio. kr.
» Aalborg Universitet er forpligtet til at betale rådighedsløn til tjenestemænd, såfremt de opsiges. Den maksimale
forpligtelse kan opgøres til 92 mio. kr. Pensionsforpligtelsen til tjenestemænd er dækket ved løbende indbetaling af
pensionsbidrag til pensionskasser.
» For lønnede ph.d. stipendiater indestår universitetet for de studerendes løn i indskrivningsperioden. Forpligtelsen
kan blive aktuel, såfremt lønudgifter ikke dækkes af de virksomheder eller institutioner, med hvilke der er indgået
uddannelsesaftaler.
» Aalborg Universitet er omfattet af statens selvforsikringsprincip.
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Andre forhold
Jævnfør Bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne, skal universitetet i sit regnskab medtage en række noter til regnskabet vedrørende forskellige forhold og tilknytninger.

Tilskud til studenteraktiviteter
i 1.000 kr.

2008

2007

Studenterorganisationer

1.240

1.207

Studenterhus

3.000

2.893

I alt

4.240

4.100

2008

2007

Forlag

449

437

I alt

449

437

Fonde af ikke kommerciel karakter
Universitetet har et samarbejde med Nordjyllands Videnpark og Nordjysk Universitetsfond.

Tilskud til fonde og foreninger
i 1.000 kr.

Indskud og erhvervelse af selskaber jf. Lov om teknologioverførsel § 4
i 1.000 kr.

2008

2007

Primo saldo

2.000

2.000

0

0

2.000

2.000

Indskudt i nye selskaber
Ultimo saldo
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Regnskab for selskaber jf. Lov om teknologioverførsel § 4
Forskningsinnovation A/S – regnskab for perioden 18. sep. 2006 – 31. dec. 2007
På tidspunktet for godkendelse af årsrapporten for Aalbrog Universitet er regnskabet
September 2006 - december 2007 det seneste godkendte regnskab for "Forskningsinnivation A/S".
RESULTATOPGØRELSE
i 1.000 kr.

2006/2007

Indtægter
Bankrenter

20

Indtægter i alt

20

Udgifter
Andre eksterne udgifter

-55

Kursregulering af aktier

-46

Omkostninger i alt
Skat af skattepligtig indkomst
Årets overskud

-101
0
-81

BALANCE
i 1.000 kr.

31.12.2007

Aktiver
Aktier i NOVI Innovation A/S
Likvide beholdninger
Aktiver i alt

1.454
470
1.924

Passiver
Aktiekapital
Overkursfond
Overført resultat
Egenkapital i alt

500
1.500
-81
1.919

Skyldige omkostninger

5

Gældsforpligtelser i alt

5

Passiver i alt
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1.924

Formålsopdelt
regnskab
Formålsopdelt regnskab
i 1.000 kr.

2008

2007

Uddannelse

481.872

432.496

Forskning

615.013

526.630

71.358

80.759

130.445

114.883

33.175

0

337.456

329.494

1.669.319

1.484.262

Formidling og vidensudveksling
Generel ledelse, administration og service
Myndighedsbetjening
Bygninger
Omkostninger i alt

Til forskel fra 2007 indgår aktiviteten for Statens Bygningsforskningsinstitut i opgørelsen over 2008
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Aktivitetsberetning
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aktivitetsberetning
Aktiviteter
2004

2005

2006

2007

2008

Optag (KOT) pr. 1. oktober

1.813

1.938

2.076

2.415

2.018

Direkte optag

1.132

1.462

1.206

1.198

1.074

10.739

10.855

10.882

11.025

10.806

7.490

7.508

7.729

7.859

8.115

169

225

370

249

236

Optag

734

709

611

489

622

Årselever

603

600

531

435

428

Udgående studerende

343

352

450

392

332

Indgående studerende

299

392

460

470

408

1.335

1.508

1.080

1.133

1.134

1.078

1.014

965

1.303

1.345

24,7

24,8

25,1

24,2

24,4

1.129

1.318

1.366

1.484

1.566

27,2

27,1

27,2

27,1

27,4

Bachelorer normeret tid

50,8

51,2

54,9

52,2

57,3

Bachelorer normeret tid + 1 år

61,8

60,0

61,7

60,0

66,6

2-årige kandidater normeret tid

23,1

21,8

24,9

24,9

34,0

2-årige kandidater normeret tid + 1 år

53,0

48,6

54,2

57,6

64,3

5-årige kandidater normeret tid

56,3

55,9

53,5

50,9

57,0

5-årige kandidater normeret tid + 1 år

71,9

70,5

69,4

68,1

69,0

Heltidsuddannelse

Bestand
STÅ-produktion
Adgangskursus
STÅ-produktion
Deltidsuddannelse

Internationalisering

Bestand
Kandidater og bachelorer
Antal bachelorer
»

medianalder, bachelorer

Antal kandidater
»

medianalder, kandidater (2-årig)

Gennemførelsesprocenter
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Resultatopgørelse
Aktiviteter

Resultatopgørelse 2008
i mio. kr.

2008

2007

2005

2006

2007

2008

Antal ph.d.-grader

87

106

98

100

127

Antal doktorgrader

3

3

3

4

1

Forsknings- og formidlingsresultater

Ordinære driftsindtægter
Statstilskud

2004

2006

1.258,7

1.142,8

1.081,2

Salg af vare og tjenesteydelser

126,3

113,6

94,9

Tilskudsfinansierede områder

300,0

239,8

235,8

Forskningspublikationer

1.726

1.922

2.210

2.320

2.421

1.685,0

1.496,2

1.411,9

Formidlingspublikationer

313

498

547

424

438

30

94

67

98

44

6

14

13

16

13

38

53

45

62

42

Ordinære driftsindtægter i alt

Undervisningspublikationer
Ordinære driftsomkostninger

Anmeldte patenter

Forbrugsomkostninger

-568,9

-508,3

-467,1

Anmeldte opfindelser

Personaleomkostninger

-1.047,4

-920,0

-894,4

Antal projekter med erhvervslivet

129

132

125

195

Andre driftsomkostninger

-15,3

-22,4

-19,7

Antal eksterne projekter

428

397

516

508

Af- og nedskrivninger

-37,7

-33,5

-30,1

Øko. samarbejde med erhv.liv (mio. kr.)

32,2

52,0

72,9

95,2

-1.669,3

-1.484,2

-1.411,3

Ordinære driftsomkostninger i alt

Personaleforbrug, årsværk
Resultat af ordinær drift

15,7

Andre driftsposter

12,0

0,6

Ordinært finansierede

1.736

1.762

1.814

1.792

1.942

» heraf VIP-årsværk

965

982

997

939

1.050

0,1

0,1

0,3

Eksternt finansierede

354

385

339

351

354

Finansielle poster i alt

-7,3

6,3

8,7

»

304

319

278

290

290

Årets Resultat

8,4

18,4

9,6

195.922

189.207

204.127

221.243

224.638

heraf VIP-årsværk

Bygningsarealer
Bygningsareal, m2 brutto

Balance
i mio. kr.

2008

2007

2006

Aktiver

804,1

691,3

578,4

Total egenkapital ultimo

177,5

174,1

75,7

2008

2007

2006

Likviditetsgrad (%)

97,8

98,1

92,7

Soliditetsgrad (%) *

22,1

25,2

13,1

456.199

430.381

415.526

Finansielle nøgletal

Årsværkspris (kr.)
*

= Soliditetsgrad inkl. inkl. statsforskrivninger optaget i 2007
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