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Referat af møde. 
 
Velkomst ved dekan Johnny Laursen 
Dekanen bød velkommen og gav ordet til Mathias Madsen, der startede med at gen-
nemgå ØR3. 
 
Præsentation af ØR3 2018 
  
Mathias Madsen startede med kort at redegøre for, hvordan økonomirapport (ØR3) 
bliver til via en dialog med ca. 350 budgetansvarlige omkring ca. 850 underbudgetter.  
 
Arts fastholder overordnet set budgettet for 2018 ved at indmelde et ØR3 på -2 mio. 
kr. Det oprindelige budget viste et budget i balance, hvorved ØR3 må siges at svare til 
primo-budgettet. 
 
Der er især 2 usikre forhold, når indtægter budgetteres: STÅ indtægter og forbrug af 
eksterne midler. Det er også på disse poster, der er de største afvigelser. Finanslovs-
indtægterne nedjusteres med 8 mio. kr. som følge af en række modsatrettede forhold. 
STÅ indtægterne ender lavere end budgettet, men modsvares stort set af bevillin-
gerne fra ministeriet vedr. organisering af det nationale center for fremmedsprog 
samt sprogstrategien. De 8 mio. kr. kan således hovedsagligt forklares af dispositi-
onsbegrænsningen.  
 

Møde:  Tirsdag den 23.oktober 2018 kl. 10.30-12.20 
Sted: Aarhus, bygning 1483 lokale 454  og Emdrup lokale D118 
Emne: ØR3 og Budget 2019  
 
Medlemmer af Akademisk Råd: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, 
Hanne Brun,  Krestina V. Christensen, Eva Gulløv, Stefan Iversen, Dorthe Jørgensen, Niels 
Nørkjær Johannsen, Anna Marie S. Laulund, Marie Kirkegaard Møller, Mark Sedgwick, To-
bias Aakjær 
 
Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Henrik Nitschke 
 
Medlemmer af FAMU/FSU: Johnny Laursen (formand),  Claus Holm, Ole Jensen, Per 
Stounbjerg, Arne Kjær, Marie Vejrup Nielsen (næstformand),  Mette Greve, Ida Juul, Ivy Kir-
kelund, Anne Møldrup Overballe, Else Thousig, Camilla Skovbjerg Paldam,  Mette Bader, 
Lars Friis, Mette Brinch Thomsen 
 
Afbud: Birgit Eriksson,  Stacey Marie Cozart, Bjarke Paarup, Morten Brockhoff, 
 Miriam Madsen,  Julie Goodall,  Marianne Rasmussen, Hanne Knudsen 
 
Gæster: Konst. økonomichef Mathias Madsen, HR- chef Steen Weisner, 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent, sekretær for Akademisk Råd) 
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De eksterne midler opjusteres med 16 mio. kr. ift. budgettet. Fakultetet har den sene-
ste årrække haft en meget positiv udvikling i hjemtaget af eksterne midler, og det gi-
ver sig nu udslag i et højere forbrug i budgetterne, da der er en vis forsinkelse mellem 
hjemtag og forbrug. Salg/øvrige driftsindtægter samt interne bidrag er stort set uæn-
dret ift. budgettet.  
 
Lønbudgettet på 691 mio. kr. fastholdes i ØR3 men en større andel finansieres af eks-
terne midler ift. forventningerne i budgettet. Dette forklarer stigningen i de eksterne 
midler.   
 
Øvrige driftsomkostninger forøges med 12 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvor 
fremgangen på de eksterne midler, der giver øgede driftsomkostninger, er en del af 
forklaringen og etableringen af et Tolkelab i forbindelse med sprogsatsningen er en 
anden del af forklaringen. 
 
Dekanen kommenterede, at 2018 er det sidste år, hvor der har været luft i budget-
terne, og at fakultetet i de kommende år planmæssigt vil bruge Arts’s opsparing fra 
tidligere år. ”Halen” af studerende, der ikke har været færdige til tiden, er afsluttet. 
Dekanen bemærkede overordnet, at man i et par år på grund af en rettidig indsats for 
at møde bl.a. indtægtstabene fra dimensioneringen havde haft overskud, og at man 
nu blev indhentet af indtægtstabene fra den sidste del af dimensioneringen og af om-
prioriteringsbidragene. Til gengæld nærmede man sig afslutningen på indfasningen 
af dimensioneringen, hvorefter han forventede, at fakultetets økonomi ville lægge sig 
på et nyt mere stabilt niveau. Han understregede, at forudsætningen for at nå det for-
ventede fremtidige balancepunkt var en fortsættelse af indsatserne i form af f.eks. til-
valgsreformen, de planlagte administrative besparelser, som krævede samarbejde 
også fra VIP’erne, osv. 
 
STÅ pr. studerende er 0,78 i 2018 og det er steget markant siden 2014. Det er muligt, 
at det kan løftes en anelse mere, men der er ikke lagt forventning herom ind i budget-
terne. Der er ikke for nærværende planlagt yderligere initiativer, men dekanen ville 
ikke udelukke, at de allerede gennemførte tiltag fortsat kunne medføre små forbed-
ringer. 
 
Der blev spurgt til, om mængden af timer kan øges til f.eks. vejledning, da der i de 
kommende år kommer færre studerende og dermed færre timer, der skal undervises. 
Dekanen svarede, at det er muligt, at der som følge af de færre studerende bliver mu-
lighed for – som længe ønsket – at reducere antallet af timer. Han ville heller ikke 
udelukke, at der kunne blive rum for nye initiativer til at styrke fakultetets forskning 
eller uddannelseskvalitet, men understregede behovet for forsigtighed. Der er forskel-
lige forhold på de 3 institutter, vedrørende hvordan de tidligere opsparede timer af-
vikles. 
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11.10 Orientering om det foreløbige budget 2019 og FFL2019 samt drøf-
telse af udvalgte elementer, herunder effekt af bevillingsreform samt den 
strategiske investeringspulje og opslag af nye ph.d.-stipendier.  
 
Dekanen orienterede om budget 2019, herunder at Arts forventes i perioden 2018-22 
at falde med 37 mio. kr. i indtægter. Arts forventes i perioden 2018-22 at falde med 19 
mio. kr. på lønnen og 19 mio. på driften 
 
Den samlede historie er således, at Arts bliver mindre, men slet ikke i det omfang, 
som man frygtede for få år tilbage, da dimensionering og omprioriteringsbidrag blev 
indført. Dengang var forventningen en fast-VIP nedgang på over 60 stillinger, hvor 
Arts indtil nu (2014-2018) har kunnet holde samme antal fast-VIP. I perioden 2018-
22 skal fast-VIP ifølge budgetterne kun reduceres med et mindre antal. Dekanen for-
ventede, at det vil ske ved naturlig afgang.  
 
Usikkerheden i budgettet handler især om effekterne af den internationale dimensio-
nering, og om det kan forventes at der også i de kommende år vil være et løft af den 
lave taxametertakst på 5.000 kr. som hidtil. Det er dog tidligst en usikkerhed fra bud-
get 2020. 
 
Det vil være en løbende opgave at tilpasse aktiviteterne til det nye indtægtsniveau. 
Historierne er imidlertid meget forskellige på de tre institutter og i ACA. ACA skal re-
ducere med 6 mio. kr. i perioden 2018-2022. Administrative besparelser er et fælles 
anliggende, så der er behov for samarbejde mellem det akademiske og det admini-
strative niveau for at løse opgaven. IKS’ indtægter forventes at falde ca. 10 mio. kr. i 
perioden 2018-22. Dimensionering og omprioriteringsbidrag trækker i negativ ret-
ning, mens eksterne midler trækker i positiv retning. IKK forventer et indtægtsfald på 
ca. 14 mio. kr. i perioden 2018-22. Dimensionering og omprioriteringsbidrag trækker 
i negativ retning, og der er også indlagt et mindre fald på eksterne midler, som har 
toppet i 2018. Til gengæld trækker det nationale sprogcenter i positiv retning. DPU’s 
indtægter forventes at være stort set uændrede i perioden 2018-22. Ganske vist træk-
ker omprioriteringsbidrag og genberegning af basismidler i negativ retning, men i po-
sitiv retning ligger en forventning om flere eksterne midler 
 
Claus Holm tilføjede, at DPU får et underskud, men at det så er et bevilget under-
skud. Dekanen erindrede om, at der fra 2019 kommer en ny finansieringsmodel, hvor 
25% af uddannelsesindtægterne gives om et fast tilskud, hvilket giver en større sik-
kerhed i budgetlægningen fremover.   
 
Per Stounbjerg orienterede om Sprogcentret, der optræder som en indtægt på 10 mio. 
kr. på IKK. Indtægten modsvares af tilsvarende nye udgifter. Der blev spurgt til hvor-
for man har valgt performanceindikatorer som fordelingsnøgle til basismidlerne. De-
kanen henviste til det medsendte notat om fakultetets økonomimodel, og mindede 
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om den justering, som var sket i 2014 og om, at fakultetsledelsen havde fastholdt øko-
nomimodellen ved beslutning i 2018. Økonomimodellen med nøgler gælder ikke kun 
basismidler, men også betaling til fælles aktiviteter m.m. 
 
Dekanen gennemgik kort udkastet til budget for den  Strategisk Investeringspulje for 
og budgettet for ph.d.-skolen. 
 
Begge dele blev godkendt. 
 
Mødet sluttede kl. 12.00 
 


