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Angående budget for Administrationscenter Arts 2016 - 2020 

 

Universitetsledelsen har besluttet, at der i perioden 2015 – 2019 skal gennemføres 

administrative besparelser på samlet 100 mio.kr. og yderligere 2% i 2020. For Admi-

nistrationscenter Arts betyder det, at der i udgangspunktet vil skulle ske reduktioner 

af omkostningerne med det i tabellen anførte beløb, dvs. godt 8 mio.kr. 2016 til 2020.   

 

Notatet viser økonomien i ACA i det seneste budget for 2016, såkaldte ØR3, og pri-

mobudget for 2017 og besparelser 2018 – 2020.   

 

For at gøre tallene mere sammenligneligt er budgettet for 2017 og besparelserne i 

2018 – 2020 anført i 2016-niveau. Der må tages en række forbehold, når primobud-

gettet sammenlignes med ØR3-budgettet. Eksempelvis er lønforhandlingspuljen 

budgetteret under ’Ledelse og stab’ i primo, men uddelt på funktionsenheder ved 

ØR3. 

 

 

 

Tabel 1 - ØR3 2016

Beløb i 1.000 kr.

Budgetter

Adm. ledelse og stab 1.341 1.402 -600 2.143

Ph.d. og internationalisering 7.665 746 -582 7.829

Økonomi 0 9.472 0 9.472

Bygningsservice 19.082 720 -698 19.104

HR 4.280 78 0 4.358

Studier 44.132 1.268 -498 44.903

Kommunikation 7.245 490 -271 7.464

IT 7.963 291 -35 8.219

Ramme fratrukket budget i alt 91.710 14.466 -2.684 103.492

Debiteringsindtægter 103.593

Resultat 100

Løn Drift Salg SUM
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Til sammenligning ser primobudgettet for 2017 ud som følger, når der omregnes til 

faste priser i 2016-niveau. 

 

 
 

Bemærkninger til tabel 2 

 
Område Budgetændringer 
  
Fælles  Der er indlagt en ikke realiseret budgetregulering, 

som forventes indfriet via vakancer m.v. i løbet af 
budgetåret. Ingen ændringer i øvrigt. Der er således 
fortsat afsat fælles midler til kompetenceudvikling 
ud over, hvad der indgår i afdelingsbudgetterne.  

HR  Ingen væsentlige ændringer i ressourcer og leveran-
cer 

It Besparelser på studentermedhjælp i Helpdesk i for-
bindelse med samlokalisering med Support. 

Økonomi Ny aftale med BSS om fordeling af udgifterne, som 
betyder lavere omkostninger i ACA. Økonomienhe-
den samlet set er også blevet en anelse billigere i 
forbindelse med personaleudskiftninger.  

Ph.d.+Internationalisering Stilling i Internationalisering, som har været vikar-
besat i dele af 2016 bortfalder. Der forventes ingen 
væsentlige ændringer i leverancer. I Ph.d. ingen væ-
sentlige ændringer i ressourcer og leverancer. 

Bygninger Midlertidig opnormering af rengøring på VIA indtil 
fraflytning på Trøjborg. Er finansieret af AU Fælles.  

Studier Ingen væsentlige ændringer i ressourcer og leveran-
cer 

Kommunikation Ingen væsentlige ændringer i ressourcer og leveran-
cer 

Tabel 2 - Primobudget 2017 (2016-niveau)

Beløb i 1.000 kr.

Budgetter

Adm. ledelse og stab 1.469 967 -1.090 1.346

Ph.d. og internationalisering 7.343 724 -558 7.509

Økonomi 0 8.364 0 8.364

Bygningsservice 19.575 784 -634 19.725

HR 4.440 83 0 4.523

Studier 44.368 1.273 -483 45.158

Kommunikation 7.104 477 -248 7.333

IT 7.535 311 0 7.846

Ramme fratrukket budget i alt 91.835 12.983 -3.014 101.804

Debiteringsindtægter 101.804

Resultat 0

Løn Drift Salg SUM
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I alt  Ca. 1,5 mio.kr. 

 

 

For 2017 er der udarbejdet et primobudget pr. funktionsområder, som ikke medfører 

væsentlige ændringer i ressourcer. For 2018 – 2020 er fordelingen af reduktionerne 

på områder tentative og vil løbende blive konkretiseret efter nærmere overvejelser i 

ACA med inddragelse af LSU og drøftelser med dekan og fakultetsledelse.  

 

Det skal bemærkes, at tallene er eksklusive de ændringer, der sker i forbindelse med 

overflytningen af BSS’s sproguddannelser til Arts, og i øvrigt ikke tager højde for 

eventuelle behov for yderligere besparelser begrundet i den forventede aktivitetsned-

gang på Arts.  

 

 

Tabel 3 – besparelser 2018 - 2020 

 
Område 2018 – 2020 

 Besparelser 
  
Fælles  P.t. ingen 
HR  0,4 mio.kr. 

 
It 0,4 mio.kr. 
Økonomi 0,5 mio.kr. 
Ph.d.+Internationalisering P.t. ingen 
Bygninger 1,3 mio.kr. 
Studier 3,7 mio.kr. 
Kommunikation 0,5 mio.kr. 
  
I alt  6,8 mio.kr. 

 

For 2018 – 2020 er der, som det fremgår af tabel 3, foretaget en tentativ fordeling på 

områder baseret på bl.a. andet områdernes forholdsmæssige størrelse. Besparelserne 

i de enkelte år vil som udgangspunkt blive søgt udmøntet ved stillingsvakancer i det 

omfang det som følge af effektiviseringer eller opgavebortfald, f.eks. i forbindelse af 

gennemførelse af fakultetets uddannelseseftersyn, er muligt at undlade genbesættel-

ser. Det relativt lange tidsperspektiv vil også kunne anvendes til at tænke i kompeten-

ceudvikling af medarbejdere med henblik omplacering til andre funktioner. Det kan 

dog ikke udelukkes, at det bliver nødvendigt at gennemføre uansøgte afskedigelser.  

 

ACA LSU vil, som nævnt, løbende blive inddraget i overvejelserne om udformningen 

af de årlige budgetter, herunder udmøntningen af besparelserne. 

 

Ole Jensen 
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