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Emne 
Status på budget 2016-2019 for Enhedsadministrationen på Aarhus Universitet 

Indstilling 
Det vedlagte notat er til orientering af Universitetsledelsen omkring Enhedsadministrationens bud-
get for 2016-2019. Det indstilles, at notatet drøftes og efterfølgende behandles i ASU og lokale LSU’er 
i enhedsadministrationen.  

Sagsfremstilling 
Ved vedtagelsen af budget 2014 og 2015 blev det besluttet, at debiteringsrammen til Enhedsadmini-
strationen skal reduceres med ca. 100 mio. kr. frem mod 2019.  
 
I foråret 2015 blev der udarbejdet en fordeling af sparekravet på de administrative enheder, og en 
fordeling mellem løn og kontorhold og fællesudgifter. Denne fordeling indgik i Budgetindkaldelsen 
for 2016-2019, der har været behandlet af Universitetsledelsen. 
 
Med henblik på at udmønte reduktionerne er der igangsat en række analysegrupper, med det formål 
at identificere mulige effektiviseringer. At igangsætte analyserne blev besluttet af universitetsledelsen 
13. marts 2015.  
 
• I det vedlagte notat fremgår en status på alle analyserne, som har været drøftet på LEA seminar 

2. juli 2015. Ifølge fordelingen af sparekravet skal der findes 20 mio. kr. på fællesudgifter i 2016 
og yderligere 10 mio. kr. i 2017. Der er på nuværende tidspunkt fundet knap 20 mio. kr. i 2016 og 
der er en udfordring på 4-5 mio. kr. i 2017. Der vil derfor fortsat i efteråret blive arbejdet på at 
finde yderligere reduktioner på fællesudgifterne 

• Der gives i notatet desuden en status på de i gangsatte analyser. Analyserne er fortsat under ud-
arbejdelse.  

• Derudover gennemgås status for det enkelte vicedirektørområde og administrative center. Hvor 
meget der skal reduceres med på området, samt en kort beskrivelse af hvilke analyser, der kan 
bidrage til reduktionerne, og hvor man i øvrigt forventer at kunne finde reduktioner. Der vil i lø-
bet af efteråret blive udarbejdet mere detaljerede beskrivelser af, hvordan effektiviseringerne 
skal gennemføres, og hvilke reduktioner der i øvrigt skal foretages på det enkelte område. 

Sagsbehandler 
Anita Pedersen/Morten Vils/Niels Jørgen Rasmusen. 
Notatet har været drøftet på to LEA-møder i august.  

Bilag 
• Status på budget 2016-2019 for enhedsadministration på Aarhus Universitet, NJR august 2015 
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Modtager(e): Universitetsledelsen, ASU og LSU’er Notat 

Status på budget 2016-2019 for Enhedsadministrationen på Aarhus Universitet 
 

 

1. Indledning 

Formål med dette notat er, at give en status på budgetprocessen for B2016-2019 for 
den del af budgettet som vedrører Enhedsadministrationen.  
 
Notatet redegør for status på de analyser, der er igangsat. Herunder indgår en over-
ordnet vurdering af, hvilke implikationer analyserne har for de enkelte områder. Re-
degørelsen vil også omfatte de næste opgaver for hver enkelt analyse.  
Desuden gives der i notatet en status for reduktionsmålene for de enkelte administra-
tive enheder, og hvorledes de igangsatte analyser kan hjælpe med at indfri sparemå-
lene.   
 
Endelig gives der, til sidst i notatet, et overblik over den videre proces og inddragelse 
af SU og medarbejderne i det videre arbejde.  
 

1.1. Baggrund 

Med vedtagelsen af budget 2014 og budget 2015 er det besluttet, at udgifterne til de 
administrative enheder skal reduceres fra 1.061,9 mio. kr. (inkl. medfinansiering fra 
USM) i 2015 til 962,1 mio. kr. i 2019 (jf. nedenstående tabel). Samlet set falder de 
budgetterede udgifter til de administrative enheder med ca. 100 mio. kr. frem mod 
2019 i forhold til niveauet i 2015. Da bortfaldet af medfinansiering fra USM ikke på-
virker debiteringsrammen, sker der et fald i debiteringsrammen på 86 mio. kr.  
 
Tabel 1: Udvikling i budget for de administrative enheder 2015-2019 (mio. kr. i 2015 pl.) 

Måltal for den samlede administration 2015 2016 2017 2018 2019 

Debitering* 1.056,6 1.048,1 1.022,8 1.002,1 981,9 

Udmøntning af reduktioner B2014 og B2015   -25,3 -20,7 -20,2 -19,8 

Dispositionsbegrænsning*** -8,5     

Samlet ramme for administrative enheder 

(debiteringsramme)** 1.048,1 1.022,8 1.002,1 981,9 962,1 

Bidrag fra USM 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samlet budget for administrative enheder 1.061,9 1.022,8 1.002,1 981,9 962,1 

Årlige reduktioner    39,1 20,7 20,2 19,8 

Samlet reduktion ift. 2015   39,1 59,8 80,0 99,8 
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* Fra 2015 er det alene udgifter i fællesadministrationen der debiteres – debitering er derfor 
snare en ramme for Enhedsadministrationen.  

** Det er alene udgifterne til VD-områder og fællesudgifter der opkræves via debiteringen.  

***  Dispositionsbegrænsningen er en teknisk indregning i debiteringsrammen, som følge af at ud-
viklingen i pris- og lønninger ikke har været helt som forventninget ved beregnin-
gen/fremskrivningen af B2015. Dispositionsbegrænsningen påvirker ikke sparekravet i perio-
den fra 2015-2019.  

 
Der er i forbindelse med B2016 ikke sket ændringer i målet for reduktionerne af bud-
getterne. Derimod er der sket nogle ændringer af budgettet, da opgaver er blevet flyt-
tet (jf. budgetindkaldelsen). Ændringerne påvirker ikke behovet for reduktioner i pe-
rioden 2015-2019, da det både er budget og opgaver der flyttes. Det samlede budget 
for de administrative enheder ser dermed ud som beskrevet i tabel 2. 
  
 Tabel 2: Samlet budget for de administrative enheder 2015-2019 (2015 pl). 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Samlet budget for administrative enheder (jf. tabel 1) 1.061,90 1.022,80 1.002,10 981,90 962,10 

Øvrige ændringer (jf. budgetindkaldelsen)   -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 

Samlet budget for de administrative enheder*  1.061,90 1.018,10 997,40 977,20 957,40 

Samlet budget i løbende priser* 1.061,90 1.027,70 1.027,2 1.026,8 1.026,5 

* For 2016-2019 er det samlede budget lig med debiteringsrammen.  

 
Den konkrete udmøntning på de enkelte område, fordelt over årene, er beskrevet i bi-
lag 1. 
 
De vedtagne reduktioner svarer til ca. 2 pct. årligt i budgetperioden. Det blev frem-
hævet på ASU mødet i marts 2015, at en årlig effektivisering på 2% er et vilkår, der 
findes for store dele af  den generelle finansiering af AU, om end udmøntningen af 
denne effektivisering er forskellig fra område til område. En årlig effektivisering på 2 
% er desuden et vilkår, der generelt er gældende mange steder i den offentlige sektor. 
 
Som det fremgår, er en del af reduktionerne (13,8 mio. kr.) betinget af bortfald af 
USM finansiering. Disse midler har været anvendt til finansiering af såvel varige ud-
gifter som til finansiering af midlertidige udgifter. Hertil kommer, at der indenfor de-
biteringsrammen er udgifter på ca. 24 mio. kr., som er mere eller mindre midlertidi-
ge. Det drejer sig blandt andet om IT projektbevilling m.v. Nogle af disse projekter vil 
have afledte og permanente driftsudgifter. 
 
Med henblik på ”at få ryddet op” i midlertidige/projektbevillinger samt at skabe en 
mulighed for at indlejre en vis projektkapacitet på relevante områder, er det derfor 
besluttet at beregne reduktionerne med udgangspunkt i det samlede 2015 budget. Til 
gengæld er der indført et sparemål på fællesudgifter på 30 mio. kr.. Fællesudgifterne 
er alle placeret på vicedirektørområderne og omfatter udgifter for hele AU. Det drejer 
sig blandt andet om udgifter til licenser, infrastruktur, afskrivning på IT-udstyr, ek-
samenslokaler mv.  
 
Med henblik på at lave en langsigtet plan for besparelser og sikre fortsat fokus på ef-
fektiv opgaveløsning besluttes det at igangsætte en række analyser. Disse analyser 
blev drøftet i såvel ASU som LSU i uge 13, 2015 (23.-27. marts 2015). Status på analy-
serne er kort beskrevet i dette notat. 
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Det samlede sparekrav, på ca. 100 mio. kr. i perioden 2015-2019, er i foråret 2015 
blevet fordelt på de enkelte administrative enheder. Universitetsledelsen behandlede 
fordelingen i forbindelse med budgetindkaldelsen for 2016-2019. Fordelingen er lige-
ledes blevet drøftet i ASU d. 22. juni samt i de lokale LSU’er. Reduktionerne som 
fremgår af bilag 1 er således kendte.  
 

2. Status på analyserne 

Universitetsledelsen besluttede på mødet den 13. marts 2015 at igangsætte en række 
analyser. Formålet med analyserne er, at finde effektiviseringer på de områder analy-
serne omfatter. De effektiviseringer og lettelser i opgaveløsningen, som identificeres i 
forbindelse med analyserne, vil kunne indgå i udmøntningen af de reduktioner, der er 
besluttet i universitetsledelsen. Alle analyser er forankret i LEA, som udgør styre-
gruppen for analyserne (med undtagelse af analysen vedrører uddannelse).  
 
Der udarbejdes analyser på følgende områder:  
 

 Biblioteksområdet  

 Rejseafregning  

 Tidsallokering 

 IT projekter   

 EDDI 

 Digital eksamen 

 Blackboard 

 Tjek and Go 

 IT arbejdspladsen 

 PHD planner 

 Evt. nye ideer – f.eks. digitalpost mv.  

 Rengøring 

 Teknisk drift 

 Konsulentydelser  

 Gennemgang af IT-området 

 Gennemgang af Uddannelsesområdet 

 Gennemgang af kommunikationsområdet 

 Gennemgang af HR 
 

På ASU mødet den 24. marts blev der orienteret om analyserne og disse blev ligeledes 

drøftet lokalt i LSU i uge 13. Endvidere har der i løbet af foråret været løbende drøf-

telser og orienteringer i alle LSU´er af vilkår, analyser og perspektiver.  
 
Som en del af analysen vedr. IT-projekter er det i LEA besluttet, at udarbejde busi-
ness-cases på en række allerede besluttede IT- og digitaliseringsprojekter. Business-
casene udarbejdes med henblik på at synliggøre effektiviseringer i forbindelse med 
projekterne. Effektiviseringerne vil ligesom analyserne kunne indgå i udmøntningen 
af de besluttede budgetreduktioner. Business-casene omfatter følgende projekter:  
 

 Opdatering af Navision og IndFak – herunder implementering af indkøbsmo-

dullet af IndFak.  

 Implementering af nyt system til tidshåndtering 

 Tjek and Go 
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 PHD planner  

 Digital eksamen  
Status på analyserne blev drøftet på LEA seminaret den 3. juli 2015, og nedenfor gen-
gives en kort status og kommende opgaver. 
 

2.1. Status på analyserne 

Biblioteker 
Biblioteksanalysen har afdækket de nuværende omkostninger og finansiering. Der er 
behov for en overordnet drøftelse af, hvordan de fælles biblioteksopgaver skal finan-
sieres fremadrettet, og der er brug for en konkret drøftelse med de enkelte dekaner 
om tilrettelæggelsen og dimensionereingen af den del af biblioteksbetjeningen, der er 
placeret på og finansieret af fakulteterne. 
 
Rejseafregning  
Der sigtes mod en forbedret service herunder rykkerprocedurer, udvidet anvendelse 
af kreditkort, mulighed for samlet afregning m.v. Det vurderes, at det er muligt at ra-
tionalisere med godt 1-2 mio. kr. Den fulde reduktion kræver, at der på lidt længere 
sigt skal arbejdes for at lette behovet for kontrol af alle afregninger. Dette vil give 
yderligere muligheder for reduktioner. Hertil kommer aflastninger på institutniveau, 
som ikke nærmere adresseres i denne analyse.  Analysen vurderes at kunne færdiggø-
res i efteråret 2015. Der skal fremadrettet arbejdes på at reducere antallet af fejl i af-
regningerne med henblik på senere at mindske kontrolopgaven.  
 
Tidsallokering - Generel reduktion på økonomiområdet 
Der har været en generel drøftelse af den nuværende model for placering af lønudgif-
ter på projekter (den såkaldte tidsallokering). Det er vurderet, at implementerings-
processen fra 2012 har været lang, endvidere at tidsallokeringen har været svær at 
forklare. Det er vurderingen, at der ikke længere anvendes så mange ressourcer på 
dette område, hvorfor der burde være et mindre pres. Desuden vurderes det, at der 
fortsat er mulig effektiviseringsmuligheder i den nuværende model for tidsallokering 
på projekter. Som følge af dette mindre pres, kombineret med af opgradering af Navi-
sion, implementering af nye elementer i IndFak, nye budgetopfølgningsprocedurer, 
hvor hyppigheden af forecast ændres mv. og et generel fokus på procedurer, vurderes 
det samlet set at være muligt, at effektivisere for ca. 10 mio. Der udestår en opgave 
med at gennemføre forslag til effektiviseringer af den nuværende model for tidsallo-
kering.  
 
IT-projekter 
Som nævnt er det i forhold til IT-projekterne besluttet at udarbejde business-cases på 
fem større IT- og digitaliseringsprojekter. Nedenfor gives en kort status på disse 
business-cases.  
 

 IndFak samt Navision/ØSLDV. Selve opgraderingen af den eksisterende 
del af IndFak fandt sted i juni 2015. Denne opgradering har medført mindre 
forbedringer i form af øget brugervenlighed mv. Opgraderingen af Navision 
og ØSLDV finder steder i efteråret 2015, og fra 2016 implementeres ind-
købsmodulet af IndFak gradvist på AU. Business-casen udarbejdes i efteråret 
2015.  
 

 Indførelse af nyt tidshåndteringssystemsystem. Det nye tidshåndte-
ringssystem implementeres primo 2016 og udrulles herefter. En meget fore-
løbige og umiddelbar vurdering af rationaliseringsgevinster tyder på et pro-
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venu på ca. 8 mio. kr. for hele AU, hvoraf ca. halvdelen kan findes på flere 
administrative områder. Det skal understreges, at tallene er meget foreløbige 
og hviler på en række usikre forudsætninger. Der udestår en proces i forhold 
til nærmere validering af tallene. Denne validering skal først og fremmest fo-
regå på ST.  
 

 Tjek & Go fase 1 implementeres i sommeren 2015.  De øvrige to faser im-
plementeres over de næste 12 måneder. Der er en forventet besparelse på 
Health på 1-1,5 mio. kr., som vil berører flere områder på det administrative 
center. Hertil kommer betydelig aflastning på institutterne (færre blanketter 
og lettere arbejdsgange). På baggrund af estimatet for effektiviseringer på HE 
er vurderingen, at der på tværs af AU, som helhed, kan forventes besparelser i 
størrelsesordenen 4-6 mio. kr. (efter fuld implementering). Umiddelbart efter 
sommerferien skal der tages stilling til den fremtidige organisering af Tjek & 
Go herunder involvering af andre fakulteter, VD-områder mv. 
 

 PHD planner. PHD planner fungerer på alle fakulteter, systemet bruges 

imidlertid meget forskelligt. Der gennemføres derfor en workshop med fokus 

på brugen af systemet, og hvordan fakulteterne kan bruge det. Workshoppen 

gennemføres med deltagelse af alle relevante parter, herunder naturligvis de 

faglige miljøer. Efter sommerferien udarbejdes en businesscase for integrati-

on mellem Captia og PHD planner samt for automatisering af indberetninger. 

Umiddelbart forventes mulig effektiviseringer for samlet 1-2 mio. kr. 

 

 Digital eksamen. Digital eksamen er allerede indført på Aarhus BSS (wise-
flow). På baggrund af erfaringer på Aarhus BSS, vurderes det muligt, på de 
enkelte fakulteter, at realisere besparelser på ca. 1,5 - 2 mio. kr. som følge af 
en mere enkel eksamensadministration, og som følge af direkte overførelse af 
karakter fra Digital eksamen til STADS. Dette skal konkretiseres på fakultets-
niveau i sammenhæng med den konkrete udbredelse af Digital eksamen. 

 
Rengøring 
Der er p.t. udbud af rengøringsartikler. Der forventes en årlig besparelse på kr. 
700.000. Besparelsen vil slå fuldt igennem fra 2017. Der vurderes, at være yderligere 
potentialer ved genudbud (evt. hjemtagning) af allerede udliciterede områder. Oven-
nævnte besparelser er ikke fuldt ud en del af administrationscentrenes budgetter, 
hvorfor medregning af disse gevinster kræver en nærmere aftale. Der er væsentlige 
besparelser at hente via fortætning på AU generelt. Eksempelvis regnes der på ST 
med en effektiviseringsgevinst fra 2019 på ca. 4 mio. kr. som følge af mere effektiv 
arealanvendelse.  
 
Teknisk drift 
Som det fremgår af kommissoriet påbegyndes analysen af mulige effektiviseringer af 
den tekniske drift først i efteråret 2015.  
 
Konsulentområdet 
En umiddelbar screening af området viser, at der anvendes ikke uvæsentligt beløb til 
køb af vare- og tjenesteydelser. Det drejer sig ikke alene om indkøb af konsulenter, 
men vare- og tjenesteydelser generelt. I det kommende arbejde vil der blive set på 
andre indkøb i administrationen end konsulenter. Der arbejdes videre hermed i Øko-
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nomi og Bygninger (Indkøb).  Umiddelbart vurderes det realistisk at reducere med 1-
2 mio. kr. 
 
IT-området/IT support 
Der er med inddragelse af eksterne konsulenter igangsat en analyse af IT-området og 
områdets organisering. Arbejdet har omfattet interviews med en række interessenter 
fra fakulteter, andre vicedirektørområder, universitetsledelsen og AU IT. Konklusio-
nerne på denne del af arbejdet blev fremlagt før sommerferien, og der vil blive arbej-
det videre med forslagene – herunder organisering, forretningsgange og procedure. 
Selvom analysen af IT-området ikke særskilt har fokuseret på omkostningerne til 
AU’s IT-organisering, har analysen dog peget på behovet for at forbedre og forenkle 
visse processer og arbejdsgange på IT-området. Analysen kan dermed bruges som in-
put til at identificere besparelsespotentialer.    
 
Sideløbende med den mere generelle analyse er der i første omgang arbejdet med et 
forslag om et nyt indkøbssetup. Dette indkøbssetup har som målsætning, at der kan 
købes standardudstyr via Indkøbs hjemmeside. Hjemmesiden kobles til økonomisy-
stemet (via nyt IndFak), hvilket muliggør en umiddelbar fakturering af udstyret. Det 
forventes, at en aftale med ekstern leverandør vil omfatte beslutninger om, at der i 
højere grad skal ske levering af konfigureret udstyr, endvidere at der aftales attraktive 
leveringstider og fleksibilitet i forhold til leveringssteder.  Processen med udbud af 
IT-udstyr startes op i efteråret 2015, og samtidigt udarbejdes mere detaljerede be-
skrivelser af det nye indkøbssetup. Målsætningen er, at modellen kan implementeres 
i sommeren 2016 med en overgangsperiode frem mod 2017. Det vurderes, at der med 
denne model er besparelser både i IT-supporten, i Økonomi (via af færre fakturaer 
når indkøbsmodulet af IndFak tages i anvendelse) og i form af bedre indkøbsaftaler. 
Det samlede besparelsesniveau vurderes at ligge på 4-6 mio. kr. 
 
Når det nye indkøbssetup er implementeret skal der arbejdes videre med brugersup-
port, herunder muligheder for decentralisering til superbrugerniveau kombineret 
med udvikling af call-center funktion. 
 
 
Uddannelse 
Uddannelsesanalysen er ved at finde sin form. Der ses på proces, hvor man primært 
har set på optagelsesområdet, studienævnsbetjeningen, vejledningsopgaven og større 
projekter. På optagelsesområdet vil fokus primært være på digitalisering af arbejds-
gange. Der igangsættes analyser sidst i august. På studienævnsområdet arbejdes med 
et idékatalog til inspiration, primært for dekanerne. ”SNUK-båndet” har identificeret 
en række områder som klagesager, digital post mv. Vejledningen er forankret i ”vest-
båndet”, her arbejdes med muligheden for flere fastansatte vejledere og ændring af 
samtaleformatet og snitflader til rekruttering. Der forventes en afrapportering ultimo 
2015. 
 
Kommunikation 
Analysen vil skabe synlighed omkring, hvad kommunikation på AU er, og hvilke op-
gaver, der varetages på dette område, ligesom de fremtidige behov vil blive adresse-
ret. Det vurderes, at der er besparelsespotentiale både på Universitetsledelsens Stab, 
vicedirektørområderne og på de administrative centre ved at omorganisere partner-
ordningen. Herudover vil der være besparelsesmuligheder på en række driftsområ-
der. Det vurderes muligt – på tværs af de administrative enheder – at rationalisere 
for ca. 6 mio. kr.. Fremadrettet skal mulighederne for synergi med Folkeuniversitetet 
undersøges, ligesom mulighederne for synergi i forhold til grafisk service. 
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HR-området 
I overensstemmelse med kommissoriet er der nedsat en arbejdsgruppe, der ser på 
samarbejdsflader på Ph.d.-området. Desuden er der igangsat en proces omkring 
kompetenceudvikling. Efterfølgende skal det som beskrevet i kommissoriet ses på 
samarbejdsflader mellem HR og øvrige administrative enheder – herunder særligt 
økonomiområdet og IT. Fakulteterne skal inddrages i denne del af analysen.   
 

3. Status på reduktion af fællesudgifter 

Som beskrevet er det besluttet, at ca. 30 mio. kr. af den samlede reduktion på ca. 100 
mio. kr. skal findes ved reduktion af fællesudgifter. De 30 mio. kr. fordeler sig med en 
reduktion på 20 mio. kr. i 2016 og yderligere 10 mio. kr. i 2017. Fællesudgifterne fin-
des alene på vicedirektørområderne. Der er tale om udgifter til vare- og tjenesteydel-
ser for hele AU. Som det fremgår af bilag 1, er der for hvert enkelt vicedirektørområde 
fastsat nogle mål for reduktionerne. På baggrund af målene er fællesudgifterne på 
hvert enkelt vicedirektørområde blevet gennemgået. 
 
Gennemgangen har resulteret i, at der foreløbig er identificeret reduktioner for knap 
20 mio. kr. i 2016 og yderligere 4-5 mio. kr. i 2017. Arbejdet med at finde yderligere 
reduktioner fortsætter efter sommerferien med henblik på at finde den fulde redukti-
on – specielt i 2017. Fordelingen af reduktioner svarer ikke fuldt ud til fordelingen i 
bilag 1, da det på nogle områder vurderes at kunne finde større reduktioner, mens det 
på andre områder på nuværende tidspunkt ikke er muligt at finde det fulde sparemål. 
Der er f.eks. udfordringer med stigende udgifter til afskrivninger på IT-området som 
følge af behovet for at vedligeholde og udbygge kapaciteten på AU’s IT-infrastruktur. 
 
Reduktionerne på de enkelte vicedirektørområder spænder vidt. Der er tale om re-
duktioner på porto og forsendelser som følge af at mere post sendes digitalt, generelle 
reduktioner på udgifter til IT-systemer som følge af den generelle tekniske udvikling, 
forventede reduktioner i udgifter til konsulenter og andre tjenesteydelser, forventede 
reduktioner på fastnettelefoni, desuden sker der en reduktion i udgifterne til midler-
tidige opgaver og projekter.   
 
For hvert enkelt vicedirektørområde udarbejdes der en nærmere redegørelse for re-
duktionerne af fællesudgifter. Redegørelserne drøftes i såvel universitetsledelsen som 
ASU og LSU. Redegørelserne forventes drøftet i universitetsledelsen i sep. 2015 og ef-
terfølgende i ASU og LSU.  
 

4. Scenarier for de enkelte administrative enheder 

Nedenfor gives en kort redegørelse på arbejdet med effektiviseringer i de enkelte en-
heder, herunder hvilke analyser, der kan understøtte udmøntningen af sparekravene 
for de enkelte enheder, og hvilke implikationer analyserne kan have.  
 
Det skal bemærkes, at der i løbet af sensommeren og efteråret vil blive udarbejdet 
mere detaljerede beskrivelser af effektiviseringer og prioriteringer for hver enkelt en-
hed.  
 
Der er i bilag 1 udarbejdet forskellige tabeller, som viser udviklingen i budgetterne for 
de administrative enheder i budgetperioden. Tabel 1 viser budget 2015-2019. 
 
Budgettet er faldende og afspejler derfor det samlede sparebehov på 99,8 mio. kr.,  
som angivet ovenfor i tabel 1. Eksempelvis falder budgettet til løn, kontorhold mv. for 
Økonomi og Bygninger fra 65,2 mio. kr. i 2015 til 59,5 mio. kr. i 2019. For fællesud-
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gifterne falder budgettet for Økonomi og Bygninger fra 25,8 mio. kr. til 22,3 mio. kr. 
Alle beløb i tabellen er i 2015 pl.   
 
Der er ikke taget højde for budgetændringer som følge af flytning af opgaver, ændrin-
ger i organisering mv. Ændringerne vil påvirke budgettets absolutte størrelse for de 
enkelte enheder. Da de vil påvirke både budgettet og de tilhørende udgifter, vil så-
danne ændringer ikke påvirke de angivne behov for reduktioner1. Selvom de angivne 
budgetter, således vil blive ændret, vil det ikke umiddelbart påvirke behovet for re-
duktioner for de enkelte enheder.  
 
Tabel 2 i bilag 1 viser det samlede behov for reduktioner for enhederne i perioden 
2015-2019. For Økonomi og Bygninger er behovet for reduktioner på 1,6 mio. kr. på 
budgettet til løn og kontorhold i 2016, mens reduktionen i 2017 er steget med yderli-
gere ca. 0,9 mio. kr., så reduktionerne i 2017 udgør i alt ca. 2,5 mio. kr. i forhold til 
budget 2015. I 2019 er det samlede behov for reduktioner på løn, kontorhold mv. på 
5,7 mio.kr. i forhold til budget 2015. 
 

4.1. Vicedirektørområder 

Økonomi og Bygninger 

Økonomi og Bygninger skal i perioden 2015 til 2019 reducere udgifterne til løn og 
kontorhold fra 65,2 mio. kr. til 59,5 mio. kr. svarende til 5,7 mio. kr.  De igangværen-
de analyser vil kunne indgå i planlægningsarbejdet på følgende områder:  
 

 Ændring af rejse- og udgiftsafregninger  

 IT support/indkøbsmodul i IndFak,  

 IT-projekter vedr. Navision og IndFak samt tidshåndtering 

 Analysen vedrørende tidsallokering 
  
Det vurderes umiddelbart, at der udover bidraget fra analyserne vil være behov for at 
identificere besparelser for mellem 2-3 mio. kr. fordelt i perioden 2016-2019. Disse 
besparelser skal findes ved interne justeringer af processer og arbejdsgange. I den 
forbindelse ses der blandt andet på ændringer i den løbende økonomiopfølgning, æn-
dringer af processer og rapporter for økonomistyringen på vicedirektørområderne 
mv. 
 
HR 

HR skal i perioden 2015–2019 reducere udgifterne til løn og kontorhold fra 29,9 mio. 
kr. til 27,3 mio. kr., svarende til 2,6 mio. kr. Det vurderes at de igangsatte analyser i 
begrænset omfang bidrager til identifikation af effektivisering/rationaliserings-
områder. Som beskrevet ovenfor arbejdes, der derfor videre med den særlige analyse 
på HR området, der identificerer mulige rationaliseringsområder. Analysen skal som 
beskrevet i kommissoriet ske med bred inddragelse af interessenter, herunder fra fa-
kulteterne. Analysen igangsættes i efteråret 2015 og skal udover besparelserne også 
adressere den fremtidige strategi for HR- drift og udvikling. 
 
IT 

AU IT skal i perioden 2015 – 2019 reducere udgifterne til løn og kontorhold fra 78,5 

til 72,1 mio. kr. svarende til 6,4 mio. kr. AU IT vil med udgangspunkt i analysegrup-

                                                           
1
 Når der i tabel 1 ikke er taget højde for ændringer i budgettet som følge af organisationsændringer og fly t-

ning af opgaver, betyder det også, at budgettallene ikke umiddelbart kan sammenlignes  med tallene i bud-

getindkaldelsen. Budgetindkaldelsen er desuden opgjort i  løbende priser.   
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pens arbejde om rationalisering af IT-supporten og den tidligere omtalte eksterne 

analyse af IT-området foretage en strategisk vurdering af, hvor de ønskede besparel-

ser kan gennemføres mest hensigtsmæssigt. Formålet med denne vurdering er, at sik-

re, at AU IT også fremadrettet kan imødekomme AU’s behov for såvel IT-udvikling 

som sikker og stabil IT-drift. Det skal i øvrigt bemærkes, at budgetteringsprincipper-

ne er med til at fastholde en vis fast projektkapacitet i AU IT Der henstår et arbejde i 

forhold til at sikre prioritering og synliggørelse af denne kapacitet. Der fastholdes li-

geledes projektkapacitet for AU Uddannelse og andre administrative enheder.  

 
Forskning og Eksterne relationer 

Forskning og Eksterne relationer skal i perioden 2015 til 2019 reducerer udgifterne 
fra 42,60 mio. kr. til 38,8 mio. kr. – svarende til 3,8 mio. kr.  Det vurderes, at resulta-
terne fra kommunikationsanalysen og fra videreudviklingen af PHD planner vil bi-
drage til realiseringen af sparemålet. Herudover vil der skulle laves en plan for den 
resterende del af besparelserne. Den gennemførte reorganisering af erhvervssamar-
bejde og TTO vil være områder, der skal indgå i planlægningen. 
 
Uddannelse 

Uddannelse skal i perioden 2015 – 2019 reducere udgifterne til kontorhold fra 64,6 
mio. kr. til 59,2 mio. kr. – svarende til 5,4 mio. kr. Det vurderes, at analysen på ud-
dannelsesområde vil bidrage til identifikation af besparelsen. Da uddannelsesanaly-
sen først forventes afsluttet ultimo 2015, kan det på nuværende tidspunkt ikke vurde-
res, i hvilket omfang der vil blive bruge for øvrige interne tilpasninger på AU Uddan-
nelse.  
 
Universitetsledelses Stab 

Universitetsledelsens Stab skal i perioden 2015-2019 reducere udgifterne til kontor-
hold fra 30,1 mio. kr. til 27,5 mio. kr., svarende til 2,6 mio. kr. Det vurderes at kom-
munikationsanalysen i overvejende grad vil identificere besparelsesområderne. 
Kommunikationsanalysen forventes afsluttet i september 2015. 
 
4.2 Administrationscentrene 

Administrationscentrene skal i perioden 2016-2019 reducere udgifterne til løn og 
kontorhold fra 447,0 mio. kr. til 407,7 mio. kr. – svarende til 39,3 mio. kr.  
 
Budgetreduktionerne fordeler sig med 12,9 mio. kr. på ST, 9,1 mio. kr. på Arts, 7,2 på 
Health og 10,1 mio. kr. på Aarhus BSS. 
 
Udmøntningen af budgetreduktionerne på de administrative centre sker i tæt samar-
bejde mellem administrationschefen, dekanen og universitetsdirektøren. Der vil såle-
des være tale om en lokalprioritering og med inddragelse af fakultetsledelsen.  
 
Administrationscentrene er forskellige både med hensyn til den samlede opgavepor-
tefølje og organisering. Ligeledes vil der i større eller mindre omfang allerede være 
foretaget besparelser/effektiviseringer på de enkelte områder. Dermed vil effektivise-
ringspotentialet i de tværgående analyser også være forskelligt mellem de administra-
tive centre. Konklusionerne og potentialet for reduktioner i analyserne er håndtag, 
som kan tages i anvendelse i den lokale proces på fakultetet.  
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Mulige effektiviseringer på de administrative centre, som følge af analy-
serne: 
 

 På biblioteksområdet skal der på baggrund af de indledende analyser ske 
en nærmere vurdering af, hvorledes det er muligt at effektivisere området. 
Det vurderes, at der primært vil være muligheder for besparelser på hhv. Arts 
og Aarhus BSS 
 

 Tidsallokering – og generel reduktion på økonomiområdet.  Som 
nævnt er det forventningen at der skal ske reduktioner på økonomiområdet. 
Ud af den samlede besparelse på ca. 10 mio. kr. (jf. afsnit 2.1) vurderes det 
umiddelbart, at ca. 1-2 mio. kr. kan findes på de enkelte administrative cen-
tre.  

o Reduktionerne vil bl.a. kunne findes som følge af analysen for tids-
allokering.  

o Ændringer på økonomiområdet i forretningsgange og procedurer bl.a. 
udarbejdelsen af budgetopfølgningen.  

o Besparelser som følge af tilpasser rejseafregningssystem som for-
venteligt vil indgå i den samlede tilpasning af økonomiområdet.  

o IT projekterne omkring indførelsen af indkøbsmodulet i IndFak 
og opgradering af Navision vil give mulige effektiviseringer.  

o Indførelse af det nye tidshåndteringssystem, som tentativt vurderes at 
have rationaliseringspotentiale på det administrative område på ca. 4 
mio. kr., vil overvejende have effekt på ST, da det er her, der i al væ-
sentlighed anvendes tidsregistrering, men systemet vil også have ef-
fekter for andre enheder. 
 

 IT-projekter 
o Gennemførelsen af Tjek and Go og Udvikling af Captiainte-

gration til PHD planner vil samlet set give muligheder for effektivi-
seringer på fakulteternes HR område.  Den konkrete størrelsesorden 
skal nærmer vurderes, når analyserne er afsluttet, men det vurderes 
at give mulighed for effektiviseringer på hvert fakultet i størrelsesor-
denen 1,0 mio. kr. Hertil kommer en aflastning for institutterne.  

o Indførelse af digital eksamen vurderes, at give mulighed for ratio-
naliseringer på de enkelte administrationscentre på mellem 1-2 mio. 
kr. 

o IndFak samt Navision/ØSLDV forventes at give effektiviseringer 
på de administrative centre. Som nævnt skal der i efteråret 2015 ud-
arbejdes en business-case, hvor potentialet vil blive vurderet nærme-
re.  

o Indførelse af nyt tidshåndteringssystemsystem vil i primært 
give effektiviseringer på ST. Der kan dog også være effekter på andre 
fakulteter.  
 

 Rengøringsanalysen peger på en mindre besparelse på fakultetsniveau al-
lerede fra 2016 på drift og på genudbud af allerede udliciterede områder. Det 
skal drøftes nærmere, om disse besparelser kan indgå i den samlede besparel-
se, idet driftsudgifter på rengøringsområdet er budgetlagt på fakultets drifts-
konto. 

o Betydelige besparelser som følge af fortætning af arealudnyttelsen. I 
første omgang er der peget på en besparelse på ST på ca. 4 mio. kr. fra 
2019 som følge af ændret lokaleudnyttelse. 
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 IT support analysen vil give mulighed for effektivisering på de enkelte ad-

ministrationscentre på mellem 1-2 mio. kr.  
 

 Kommunikationsanalysen vil give forslag til rationaliseringer i størrel-
sesordenen 1-2 mio. kr. på hvert enkelt fakultet. Det skal bemærkes, at der al-
lerede på ST er gennemført en omorganisering/besparelse på kommunikati-
onsområdet. Det vil derfor som på andre områder være en lokal prioritering 
på det enkelte fakultet.  
 

 Uddannelsesanalysen forventes at pege på rationaliseringsmuligheder på 
administrationscenterniveau. Hertil kommer, at der på flere fakulteter arbej-
des med at omlægge/forenkle studieordningerne, hvilket i sig selv vil kunne 
give anledning til mulige rationaliseringer. 
 

 Desuden vil de analyser, som igangsættes i efteråret 2015 og frem på sigt 
kunne give effektiviseringer på de administrative centre. Det drejer sig blandt 
andet om analyserne vedr. teknisk drift, brug af konsulenter/indkøb af 
vare- og tjenesteydelser samt HR-analysen.  

5. Den videre proces 

Dette notat drøftes i LEA-kredsen medio august og i universitetsledelsen ultimo au-
gust.  
 
Drøftelse i ASU og LSU 
Herefter drøftes notatet i ASU og de enkelte LSU’er. 
 
Drøftelserne i ASU/LSU sker både med henblik på generel orientering, og med hen-
blik på tilbagemeldinger fra medarbejderside i forhold til yderligere analyseelementer 
og overvejelser i forhold til de beskrevne scenarier for de enkelte enheder. 
 
Ultimo 2015 orienteres ASU om status på planerne på tværs af enhederne, mens pla-
nerne løbende skal drøftes lokalt i LSU. 
 
Færdiggørelse af analyserne, udarbejdelse af planer 
I løbet af efteråret skal analyserne færdiggøres. 
I den rækkefølge analyserne bliver afsluttet forelægges analysernes konklusioner og 
forslag for universitetsledelsen med henblik på beslutning.   
 
Konklusionerne på analyserne vil desuden blive drøftet lokalt i LSU’erne.  
 
Parallelt med analysernes færdiggørelse skal de enkelte adm.chefer /VD  med ud-
gangspunkt i de overordnede scenarier foretage en  konkret planlægning af, hvorledes 
de udmeldte besparelser kan realiseres.  Denne planlægning sker i samarbejde med 
såvel ledergruppe som med inddragelse af LSU. For vicedirektørerne drøftes den en-
delig udmøntning i universitetsledelsen. Ligesom der i budgetprocessen er indarbej-
det mulighed for at komme med input fra fakulteterne.   
 
For så vidt angår planlægningen på administrationscenterniveau sker denne i tæt 
samarbejde med dekaner/universitetsdirektør. Det er afgørende, at institutniveauet 
inddrages i alle relevante forhold. Den nærmere proces herfor tilrettelægges på de 
enkelte fakulteter. 
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For så vidt angår den konkrete udmøntning af reduktioner på puljer/fællesudgifter 
forelægges disse til beslutning i universitetsledelsen. 

 



Bilag 1 tabel 1

Budgetter for administrative enheder for B2015-2019 efter indregning af reduktionsbehov (øvrige ændringer i budgetperioden indgår ikke)

2015 pl (mio. kr) Løn og kontorhold Fællesudgifter Løn og kontorhold Fællesudgifter Løn og kontorhold Fællesudgifter Løn og kontorhold Fællesudgifter Løn og kontorhold Fællesudgifter
VD-områderne 313,0                                184,4                       305,7                            166,4                301,6                           157,4                     293,8                           157,4                    286,2                           157,4                     
ULS 30,1                                   20,3                         29,4                              18,4                  29,0                             17,5                       28,3                             17,5                      27,5                             17,5                       
FER 42,6                                   11,8                         41,6                              10,4                  41,0                             9,7                          39,9                             9,7                        38,8                             9,7                         
Ø&B 65,2                                   25,8                         63,6                              23,5                  62,7                             22,3                       61,1                             22,3                      59,5                             22,3                       
HR 29,9                                   27,1                         29,2                              24,4                  28,8                             23,0                       28,0                             23,0                      27,3                             23,0                       
UDD 64,6                                   47,3                         63,1                              42,7                  62,3                             40,4                       60,7                             40,4                      59,2                             40,4                       
IT 78,5                                   51,6                         76,7                              46,5                  75,7                             44,0                       73,9                             44,0                      72,1                             44,0                       
AU Fælles Karriere og Alumni 2,1                                     0,5                           2,1                                 0,5                     2,0                               0,5                          2,0                                0,5                        1,9                               0,5                         
Administrationscentrene 447,0                                -                           436,3                            -                    430,3                           -                          418,9                           -                        407,7                           -                         
AR 103,0                                -                           100,5                            -                    99,2                             -                          96,5                             -                        94,0                             -                         
ST 147,1                                -                           143,6                            -                    141,6                           -                          137,9                           -                        134,2                           -                         
HE 81,9                                   -                           79,9                              -                    78,8                             -                          76,7                             -                        74,7                             -                         
BSS uden fælles betalt Karriere og Alumni 115,0                                -                           112,3                            -                    110,7                           -                          107,8                           -                        104,9                           -                         
Library 42,3                                   22,2                         41,3                              20,2                  40,8                             19,2                       39,7                             19,2                      38,6                             19,2                       
heraf AR 19,2                                   5,2                           18,7                              4,8                     18,5                             4,5                          18,0                             4,5                        17,5                             4,5                         
heraf ST 5,4                                     9,3                           5,3                                 8,4                     5,2                               8,0                          5,1                                8,0                        5,0                               8,0                         
heraf HE 2,3                                     1,1                           2,3                                 1,0                     2,2                               1,0                          2,2                                1,0                        2,1                               1,0                         
heraf BSS 15,4                                   6,6                           15,0                              6,0                     14,8                             5,7                          14,4                             5,7                        14,0                             5,7                         
Øvrige -                                     39,2                         -                                52,9                  -                               52,9                       -                                52,9                      -                               52,9                       
I alt 802,4                                245,8                       783,3                            239,5                772,6                           229,5                     752,4                           229,5                    732,6                           229,5                     
Løn, kontorhold og fællesugifter i alt*
*For 2015 er budgettet for de administrative enheder samlet tilpasset debiteringsrammen på 1048,1. Det samlede budget uden bortfald af USM finansiering er 1.061,9

2015 2016 2017 2018 2019

1.048,1                                                                 1.022,8                                                      1.002,1                                                          981,9                                                             962,1                                                             



Bilag 1 tabel 2

Budgetreduktioner for de enkelte administrative enheder B2016-2019

Løn og kontorhold Fællesudgifter Løn og kontorhold Fællesudgifter Løn og kontorhol Fællesudgifter Løn og kontorhold Fællesudgifter
VD-områderne 7,3 18,0 11,4 27,0 19,2 27,0 26,8 27,0

ULS 0,7 1,8 1,1 2,8 1,9 2,8 2,6 2,8
FER 1,0 1,4 1,6 2,1 2,7 2,1 3,8 2,1
Ø&B 1,6 2,3 2,5 3,5 4,1 3,5 5,7 3,5
HR 0,7 2,7 1,1 4,0 1,9 4,0 2,6 4,0
UDD 1,5 4,6 2,3 6,9 3,9 6,9 5,4 6,9
IT 1,8 5,1 2,7 7,7 4,6 7,7 6,4 7,7
AU Fælles Karriere og Alumni 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Administrationscentrene 10,7 0,0 16,8 0,0 28,1 0,0 39,3 0,0
AR 2,5 0,0 3,9 0,0 6,5 0,0 9,1 0,0
ST 3,5 0,0 5,5 0,0 9,3 0,0 12,9 0,0
HE 2,0 0,0 3,1 0,0 5,2 0,0 7,2 0,0
BSS uden fælles betalt Karriere o  2,8 0,0 4,3 0,0 7,2 0,0 10,1 0,0

Library 1,0 2,0 1,6 3,0 2,7 3,0 3,7 3,0
heraf AR 0,5 0,5 0,7 0,7 1,2 0,7 1,7 0,7
heraf ST 0,1 0,8 0,2 1,2 0,3 1,2 0,5 1,2
heraf HE 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
heraf BSS 0,4 0,6 0,6 0,9 1,0 0,9 1,4 0,9

Øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt 19,1 20,0 29,8 30,0 50,0 30,0 69,8 30,0
Løn, kontorhold og fællesugifter i 39,1 59,8 80,0 99,8

2015 pl (mio. kr)
2016 2017 2018 2019
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