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Velkomst ved dekan Johnny Laursen.  
Dekanen bød velkommen, herunder til medlemmer af FAMU, der deltog for fælles-
møde for første gang, som følge af at FAMU og FSU nu holder fællesmøder. 
Der var en kort præsentationsrunde. Dagsordenen blev godkendt. 
 
Regnskab 2017 og præsentation af ØR1 2018 
 
Dekanen gav ordet til Mathias Madsen, der gennemgik det til mødet udsendte mate-
riale. AU’s regnskab for 2017 viser et resultat 68 mio. Ud af en omsætning på 6,5 mia. 
kr. svarer det til en afvigelse på ca. 1%. Arts’s regnskab 2017 udviser et resultat på 
+29 mio. kr., (en afvigelse på 2,5%) hvilket er tæt på fakultetets seneste forecast 
(ØR3) på +22 mio. kr. Resultatet er betydeligt bedre end det budgetterede resultat på 
-4 mio. kr. ved årets start.  
 
Den primære årsag til det positive resultat er, at fakultetet har fået væsentligt flere 
indtægter end forventet ved årets start. På udgiftssiden ender lønnen meget tæt på 
det oprindeligt aftalte budget, mens driftsomkostningerne er forøget en smule som en 
konsekvens af indtægtsstigningen, bl.a. aktivitet i eksternt finansierede forsknings-
projekter.  
 

Møde den: Onsdag den 2. maj 2018 kl. 12.30-13.30 
Sted: Aarhus bygning 1483, lokale 454 og Emdrup lokale D118 
Emne: Regnskab 2017 og ØR1 2018 
 
Medlemmer af Akademisk Råd : Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen,  
Tobias Aakjær, Hanne Karina Bruun, Krestina V. Christensen,  Birgit Eriksson, 
Stefan Iversen, Niels Nørkjær Johannsen, Dorthe Jørgensen, Jette Baagø Klockmann,  
Anna Marie S. Laulund, Miriam Madsen, Maria K. Møller,  Mark Sedgwick  
 
Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Henrik Nitschke  
 
Medlemmer af FSU: Bjarke Paarup, Claus Holm, Per Stounbjerg, Ole Jensen, Arne 
Kjær, Marie Vejrup Nielsen (næstformand), Stacey Marie Cozart, Ida Juul,  Camilla Skov-
bjerg Paldam, Anne Møldrup Overballe,  Else Thousig 
 
Medlemmer af FAMU: Mette Bader, Rikke Bjørn Jensen, Jacob Christensen (næstfor-
mand), Morten Brockhoff  
 
Afbud:  Hanne Knudsen, Rikke Toft Nørgaard , Mette Greve, Eva Gulløv,   
Marianne Rasmussen,  Mette Brinck Thomsen, Lars Friis, Ivy Kirkelund 
 
Gæster: Teamleder økonomi Mathias Madsen  
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (sekretær for Akademisk Råd og referent) 
og Martin Keis Kristensen (sekretær for FAMU)          
 

Referat 
godkendt 22. maj 2018 



 
 

  
  

Side 2/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

Som resultatet på +29 mio. kr. indikerer, har Arts et rigtig fint udgangspunkt til at 
imødegå de kommende års indtægtsreduktioner som følge af omprioriteringsbidrag 
og dimensionering. Det skal i den forbindelse nævnes, at resultatet i 2017 kunne være 
endt betydeligt højere, hvis der ikke havde været afholdt en række engangsudgifter til 
campusudvikling/bygningsvedligehold.  
 
De flere indtægter skyldes dels flere STÅ og dels stor vækst i forbrug af eksterne 
forskningsmidler. Når Arts kommer ud med en stort overskud hænger det sammen 
med, at det er vanskeligt at påtage sig væsentligt øgede udgifter til fast-VIP i lyset af 
den forventede indtægtsnedgang. 
 
Dekanen gav udtryk for anerkendelse for den indsats fra medarbejdere og stude-
rende, som havde gjort denne situation mulig. 
 
Der blev spurgt til. hvilke konsekvenser de nye studieaktivitetsregler har haft, og om 
de studerende er blevet mere pressede? Dekanen bemærkede, at fakultetet havde op-
fordret til at fortsætte en hensynsfuld dispensationspraksis ifht studerende med sær-
lige vilkår. Han havde ikke tallene for hånden, men det vil være muligt at se om der er 
en praksisændring mht. dispensationsansøgninger. Han opfordrede til at Artsrådet 
bringer spørgsmålet op på møde med prodekan for uddannelse Niels Lehmann. 
 
Der blev spurgt til, om det er realistisk, at der vil være en fortsat vækst i eksterne 
midler. Det er vurderingen, at det er realistisk set på baggrund af kvaliteten af de an-
søgninger, der allerede er undervejs. Samtidig er det også oplevelsen, at VIP er blevet 
stadig dygtigere til at udarbejde gode ansøgninger, hvilket også har betydning for 
hvor mange eksterne midler, der reelt hjemtages. 
 
Der blev spurgt til hvorfor der for 3. år i træk er så store overskud på IKK. Dekanen 
bemærkede, at IKK bl.a. kom fra et udgangspunkt med relativt lavere VIP-beman-
ding. Man kunne nok ikke se bort fra, at fagene i en periode lyset af de negative for-
ventninger til økonomien til tider havde været lidt tid om at få identificeret, hvor stil-
linger skulle slås op. Det var man nu ved at indhente. Derudover er det især på IKK, 
at de forøgede STÅ indtægter slår igennem, ligesom man også her et par år endnu 
forventer en mærkbar STÅ-nedgang som følge af dimensioneringen. Endelig har IKK 
har været dygtige til at øge hjemtaget af eksterne midler. Instituttet mærker således 
ret store udsving, men er aktuelt inde i en langsigtet tilpasning med stor aktivitet i 
fast-VIP-ansættelser og professoratsopslag. 
 
Der blev spurgt til, om der bruges penge både kort- og langsigtet? Dekanen svarede, 
at det indtil nu primært har været investeringer, som belaster økonomien på kort sigt; 
bl.a. i 2017, hvor der er lavet store engangsinvesteringer på især bygningsområdet. De 
gunstige virkninger skulle imidlertid gerne være langsigtede. Mulighederne for lang-
sigtede investeringer vurderes løbende, men man var opmærksomme på ikke langsig-
tet at belaste fakultetets drift. 
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Økonomirapport 1 (ØR1) er en opfølgning og tilpasning af budget 2018 bl.a. på bag-
grund af 1. kvartals regnskabstal. Arts opskriver i ØR1 forventningen til årets resultat 
til +6 mio. kr. mod et budget 2018 i balance.  
 
Som det fremgik af regnskab 2017 har Arts i en længere årrække oplevet en impone-
rende vækst på de eksterne midler, og med ØR1 ser væksten ud til at fortsætte. Det er 
ikke mindst pga. udviklingen i de eksterne midler, at fakultetet står i en noget anden 
økonomisk situation, end man forventede for bare få år siden. Det blev dog bemærket 
at væksten i STÅ indtægter formentlig er slut nu.  
 
Drøftelse af udfordringer i Arts’s langsigtede økonomi, herunder konse-
kvenser af bevillingsreformen 
 
Dekanen redegjorde for, at de forbedrede økonomiske udsigter betyder, at den for-
ventning der i 2015 var om en reduktion i fast-VIP bemanding på op til ca. 60 stillin-
ger i 2024 formentlig nu nærmere bliver betydeligt mindre. Det kan ikke helt udeluk-
kes, at Arts kan bevare sin nuværende fast-VIP-bestand, men det er dog stadig usik-
kert. 
 
Bevillingsreformen forventes ikke at ændre fakultetets indtægtsniveau i væsentlig 
grad. Der udestår fortsat enkelte afklaringer, eksempelvis hvordan bevillingsrefor-
men videreføres internt mellem fakulteterne på AU. 
 
Der er stadig en årlig 2% besparelse, der skal udmøntes fsv. angår enhedsadministra-
tionen. Dekanen bemærkede, at det må forpligte institutterne til tilbageholdenhed 
mht. forventningerne til administrativ understøttelse. Der vil desuden fortsat være 
fokus på en optimal udnyttelse af lokaler. 
 
Dekanen forventede, at den situation, som han havde beskrevet, ville betyde, at stud-
vip ratioen ville forbedret i takt med den faldende studenterbestand, og det kunne 
igen betyde, at der blev flere ressourcer til rådighed til fakultetets prioriterede indsat-
ser og til fortsat styrkelse af indsatsen for kvalitet i forskning og uddannelse, herun-
der også karriereudvikling for de videnskabelige medarbejdere m.v. 
 
Der blev spurgt til, om man vil forsøge at udvide antallet af studerende – f.eks. gen-
nem EVU og Masteruddannelser. Dekanen svarede, at dette kunne være vigtigt, hvis 
der er aftagergrupper, der efterspørger en bestemt efteruddannelse, men at det – bl.a. 
i lyset af den øgede forskningsaktivitet – ikke var et mål i sig selv at øge studenterbe-
standen. Han henstillede, at man i den kommende drøftelse af den beskrevne udvik-
ling holdt fokus på den fortsatte fremgangslinje for forskning og uddannelse og på de 
udviklingsmuligheder, som den nye situation ventedes at åbne. 
  
13.25: Eventuelt 
Intet 
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Mødet sluttede kl. 13.45 
 
 
 
 


